FREJLEV KIRKE
Kontor: Kikecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag den 16. august 2016 kl. 17.00 – 19.30
i Frejlev Kirkecenter
Afbud: Annette Gravesen, Helle Bang og Jonna Gertsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2.

Godkendelse og underskrift af mødereferat fra ordinært
menighedsrådsmøde 07/06 2016
Godkendt og underskrevet.
3.

Meddelelser fra formanden
- Forpagtningskontrakten for 2017- Budgetsamråd 06/09 2016 kl. 19:00
- Provstistafet/-maraton den 07/09 2016 i Frejlev Kirke
Forpagtningskontrakten, der gælder fra 01/01 2017, er endeligt justeret af SEGES og er herefter
underskrevet af Sønderholm og af Frejlev samt af den nye forpagter, Erik Staun. Nu ligger den til
godkendelse i provstiet.
Der er budgetsamråd i provstiet tirsdag den 06/09 kl. 19:00. Det afholdes i Frejlev Kirkecenter.
Provstistafet afvikles i Frejlev Kirke onsdag den 07/09 kl. 16:30. Først i kirken med indlæg af Jørn
Skøtt Andersen og af Karner Nøhr samt med musikalsk indslag ved Margit. Efterfølgende servering
af vin, vand og oste i kirkecentret. Margit laver en folder med program.
Vi har den seneste tid oplevet mange unge besøgende på kirkegården. De er på Pokémon-jagt. Det
er for så vidt OK, men det er ikke godt, at de får lavet slitage på diget, som i forvejen ikke er stærkt.
Sten falder ud, og de unge mennesker risikerer at falde ned. Gravermedhjælper Jens har talt ’pænt’
med dem om diget.
Der har været nabohøring om etablering af nyt rækkehus med fire boliger på Verdisvej 7.
Menighedsrådet har ikke gjort indsigelse.
Rapport fra Folkekirkens Skoletjeneste er lagt i menighedsrådets postkasse på menighedsraad.dk
Invitation til jubilæumsgudstjeneste for 500-året for Luther. Arrangementet er på Børglum Kloster
den 31/10.
Præstetavle: Ved menighedsrådsmødet i juni blev det besluttet, at Bjarne skulle undersøge prisen
for en ekstra præstetavle beregnet for overenskomstansatte præster ved Frejlev Kirke (Ib Skotte
Henriksen, Kirsten Overvad Vendelev, Lena Margrethe Bentsen, Malene Bendtsen, Kirsten Brunaa
Grud og Jørn Skøtt Andersen). Den kunne hænge over for den eksisterende tavle over
kirkebogsførende sognepræster, altså på østvæggen i våbenhuset. Formanden rejser tvivl om det
rigtige i en eventuel beslutning om at lave det sådan, idet Jørn Skøtt Andersen siden 2012 har været
fuldtidsansat sognepræst i Sønderholm-Frejlev Pastorat og derfor bør skrives på den gamle
præstetavle. Menighedsrådet besluttede at tage dette op til ny afgørelse ved kommende mr-møde,
hvor vi er fuldtallige.
Frejlev Borgerforening afholder ”Festlige Frejlevdage” (børnedyrskue)lørdag den 03/09 kl. 10-14
i Frejlevhallen. Frejlev Kirke er inviteret til at medvirke med information om menighedsrådsvalget.
Karner deltager.
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4.

Medarbejderrepræsentanten
Jonna holder ferie. Karner hilste fra Jonna og refererede, at graverne
allerede har haft stor gavn af løfteaggregatet, vi anskaffede til
kirkegården. Mange gravsten på urnegrave i plæne med sten er nu omlagt,
(stenene er løftet op i niveau med plænen). Desuden er brolægningen
omkring korset omlagt.

5.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Personalenyt
Annette Gravesen holder ferie. Karner hilste fra Annette.
6.

Meddelelser fra kassereren
- 2016-regnskab
Perioderegnskabet er udsendt forud for mødet. Ruth pointerede, at flere penge bør afsættes i vores
budget, hvis hidtidigt niveau i forplejning af konfirmander ønskes fortsat.
På skema til Folkekirkens IT har kassereren udfyldt, at IT-ansvarlig over for Kirkenet er Sussie.
Sussie holdt ferie, da skemaet skulle udfyldes. Sussie bekræfter, at det forholder sig sådan.

7. Meddelelser fra udvalgene
Aktivitetsudvalg: Helle Bang har afbud. Karner hilste fra Helle og mindede på sogneaftenen på
tirsdag den 23/08 i Sønderholm. Helle Bang er tovholder.
Aktivitetsudvalget mødes den 30/08.
Kirkegårdsudvalget: Bjarne oplyste, at menighedsrådets ansøgning om omlægning af enkelte
gravsteder fra kistegravsted til særlige urnegravsteder ligger hos provstiet og behandles på deres
kommende møde.

8.
Meddelelser fra præsterne
Konfirmationsforberedelsen ligger i år om morgenen kl. 08-10 på torsdage (Sussie med 7. A og
Jørn med 7. B). Start den 15/09 2016. – I Sønderholm har Jørn konfirmander tirsdage 08-10.
9.

Meddelelser fra kirkeværgen
- MR-valg
- Informationsmøde og Opstillingsmøde i Frejlev Kirkecenter 13/09
Valgudvalget holder møde umiddelbart efter menighedsrådsmødet i aften. Der skal annonceres i
lokalavisen onsdagene den 31/08 og den 07/09, og præsterne skal annoncere om valget ved
gudstjenesterne søndagene den 04/09 den 11/09. Avisannoncerne søges lavet fælles med
Sønderholm. JSA deltager ved Frejlevs informations- og opstillingsmøde.
Alterbøgerne er omindbundet som aftalt. De forventes retur med pakkeposten inden ugens udgang.
10. Evt.
JSA be’r om tydelig tilkendegivelse om, hvem der genopstiller ved menighedsrådsvalget. Enkelte er
refereret under Evt. i juni måned møde. Bodil oplyser, at hun ikke genopstiller.
Referent
Bjarne Bang-Schnack
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