Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
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Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Jens Pedersen, Jørn Mortensen, Rikke Sommer
Eriksen, Helle Bang, Jonna Gertsen, Jørn Skøtt Andersen Sussie Foged, Ruth Christensen

Afbud fra: Lis Sennenvald

Dagsorden

1.

Godkendelseafdagsorden.
Godkendt med følgende ændring,

Margit Mühlback præsenterede sine Ønsker for nyt klaver. lndsat som pkt. 3.

2.

Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 7. juni 2017.
Godkendt og underskrevet.

3.

lndkØb af klaver til sal B i Frejlev Kirkecenter

MM gav en baggrund for sine Ønsker om et nyt klaver og kom med fordelene.
Vi besluttede at købe et digitalt Yamaha i sort højglans. Prisen er 32.300,- kr.
Vi besluttede endvidere, at klaveret skulle stå i sal B oppe i venstre hjørne.

4.

Meddelelser fra formanden.
Forslag

til punkter til visionsdag søndag 29. oktober 2At7.

Medarbejderne opfordres til at tale om forslag på kalendermØdet den 31. august 2017.
foreslog, at vitog Stiftets materiale om den fremtidige struktur som basis for
debatten. lndkommet i postkassen ijuni 2017.

SF

Oplæg til årshjul
PØM manglede input fra de øvrige medlemmer
Opfølgn in g på regnska bsinstru ks/attestationsregler
Vi kan disponere inden for de enkelte områder op til 3.000,- kr. Beløb derover skal
godkendes på men ighedsrådsmøder.

Ådigt mØde for menigheden den 8. oktober 20L7
PØM vil gerne have input til beretningen
Ansøgning om støtte til studietur til lsrael og Palæstina med Globetrotterne.
Tilskud på 500,- kr. RC sender besked.
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Kamillus søger om penge til inventar
Afslag. RC sender et svar.

Opfordring til at blive medlem af Stiftsrådet. Senest tilmelding L, november 20t7
Umiddelbart ingen interesse blandt menighedsrådets medlemmer.

5.

Meddelelserfrakontaktpersonen.
Opdatering på ansættelse af kirkesanger
HB oplyste at der var 9 ansøgninger, 4 var indkaldt

til samtale, og 3 takkede ja.

Ansættelsesudvalget var enige om, at de to af dem var rigtig dygtige, og det var
marginaler, der skilte dem, og dermed svært at vælge.
Udvalget valgte enstemmigt Henriette Mader Dinesen. Henriette er 33 år. Hun er
uddannet cand. mag. i dramaturgi og ansat i 60% stilling ved VUC, Aalborg.
Det er aftalt, at Henriette starter på en 12 timer stilling om ugen. Timerne dækker ud
over jobbet som kirkesanger, minikonfirmandundervisningen i Frejlev og Sønderholm,
samt assistance ved spaghettigudstjenesterne. På sigt håber vi, Henriette også vil tage
babysalmesang og evt. børnekorundervisning.

Menighedsrådet godkendte indstillingen af Henriette Mader Dinesen med de ovenfor
nævnte vilkår.
HBj. delvist sygemeldt. HB har aftalt med HBj, at
servering ved stØrre arrangementer.

vifinder en til at gøre rent og evt.

fundet en ung pige til at hjælpe det næste halve år. HBj giver HB besked hver uge
om, hvor mange timer hun har arbejdet. Hun skal have suppleret op til 15 timer.
HB har

Âdig fælles medarbejderdag

-

ptan og titskud til oplægsholder

Den afholdes 12. oktober 20t7 om aftenen. Der er indhentet tilbud hos Kim Fog. Han
koster 10.000,- kr. som foreslås delt ligeligt mellem SØnderholm og Frejlev. Godkendt fra
Frejlevs side.

Velkomst den 1. oktober 2017 til Henriette (vores nye kirkesanger) og Lotte Lyngby
(vikar for JSA), som har første arbejdsdag denne dag. (RC køber buketter og kransekage,
chokolade og portvin.)
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Meddelelser frä kirkeværgen.
Opfølgning på kirkesyn den 21. juni 2017
Utætheder ved kirketårnet er udbedret.
Bent Elkjær kommer forbi og maler det manglende stykke på kirkecentret
Kirkedøren er malet.

følger op på skiltene til kirkekontor og uden for indgangen til køkkendøren. (De er
bestilt, men vi har ikke fået dem.)

JP

Støtte under kirkebænken er også lavet.
JP undersøger vores

forsikringsforhold til næste gang.

El-varme i kirken
Varmestyringen er ved at være på plads. lngen varmestyring i våbenhuset

fortalte, at der er problemer med rotter på kirkegården. De kommer formodentlig fra
et hul i kommunal kloak. JG tage kontakt tilAalborg Kommune skadedyrsbekæmpelse.

JG

JG kontakter TL-Byg vedrørende gardin i ovenlysvindue i sal B i kirkecentret.

Forslaget om de nye urnegravsteder er godkendt af provstiet.

7.

Meddelelser fra kassereren.
Godkendelse af kvartalsregnskab (vedhæftes indkaldelsen)
RC gennemgik regnskabet.
RC vender tilbage, om vi har betalt alt vedrørende Dorte Amalie Schou, og om Theresa
Lundquists vikartimer for DAS er afregnet i første halvår.
Ansøgning fra Weshelter
Afslag. RC giver besked.

-

findes på DAP

Budgetsamråd 6. september 20L7
RC fortalte, at mødet er beregnet på formand, kasserer, regnskabsfører samt præster,
men at alle interesserede er velkommen til at deltage. Der var lkke andre, der kunne
komme denne aften.

8.

Meddelelserfra medarbejderrepræsentant
Lars, som er i arbejdsprøvning, er gået fra

tre op til fire timer tre dage om ugen.
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Nyt fra præsterne
Konfirmandundervisningen finder sted om tirsdagen L hold om morgenen og 2 hold om
eftermiddagen.
Konfirmandudflugt går i år til Aarhus den 14. november 2017.
Konfirmanderne får fritid til gågadetur.
Turen afsluttes på Aros.
SF

hjælper Henriette med opstart af minikonfirmanderne i Sønderholm.

Ansøgning fra JSA om lån af lokale i kirkecentret til demensgruppe
Efter JSAs gennemgang af behovet ændrede menighedsrådet holdning til JSAs
ansøgning, som herefter blev godkendt.
Det betyder, at menighedsrådet betaler for forplejningen til møderne samt HBjs timer til
indkøb og borddækning. Oprydningen står JSA selv for.
Der er møde hver 6. uge.
Servering til forskellige arrangementer tages op på et andet møde.

10. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Nedlæggelse af gravsteder
En gravstedsejer har ønsket at opsige vedligeholdelsen af sit gravsted med det samme
V¡ (JG) henvender os

tiljuristerne ved Stiftet for at få vide, hvordan vi skal forholde os til

situationen.
PØM gav en reminder om, at udvalget skal holde et møde om egenfinansieringen af
kirkegården. JM indkalder.

10. Nyt fra turudvalget
Vi bliver 12 deltagere. PØM, HB og JP stiller bil til rådighed.
Turen går til Dronninglund Kirke og bagefter til Aalborg, hvor vi skal se Folkekirkens Hus.
(RC køber vin til guiderne 2 x 2 fl. rØdvin)
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11. Nyt fra kirkecentret.
Nye møbler i sal B
Rumas har leveret stolene og bordene. Der mangler sæder på 15 stole. Det kommer
slutningen af september. Derudover er der på stolene sat Folkekirkens logo omkring
korset, der er skåret i ryggen. Vi besluttede, at dette logo skalfjernes.

i

Ansøgning fra Sønderholm-Frejlev Seniorerne om lån af lokaler i kirkecentret i 2018.
Ansøgning vedhæftes indkaldelsen.
Den blev godkendt. Datoerne sættes ind i googlekalenderen. Vi spørger TN, om hun vil
sætte dem ind i kalenderen.

Orientering om mødet med naboerne på Verdisvej.
Der kom en af naboerne. Hyggeligt.
Nabomøde afholdes efter behov fremover.
Kathrines Kofods leje af kirkecentret til datterens konfirmation 22. april 2018.
KK havde bedt om at måtte låne kirkecentret, inden hun sagde sin stilling op.
Vi besluttede at sende et afslag, idet vi normalt ikke låner kirkecentret ud t¡l
konfirmationer, og fordi KK ikke længere er ansat.

Vælgermøde i kirkecentret
RC ville gerne låne kirkecentret til vælgermøde, men menighedsrådet har tidligere
besluttet, at kirkecentret ikke skal bruges til politiske mØder. Det bliver flyttet til skolen.

12. Meddelelser fra aktivitetsudvalget
Samtalecafé.
Følgende har sagt ja tak til at deltage i samtalecaféen i Frejlev Kirkecenter den 10.
oktober 2LO7 kl.19.30: Rikke Nielsen, Anni Walther, Nuurradin Hussein og Christian
Albrecht Larsen
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13. Eventuelt
Vi aftalte, at ved de kommende møder, skal vi sp¡se kl. 19 og ikke vente

til efter mødets

afslutning.

Mødet slut kl. 20.30.

Referent:
Ruth Christensen
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