FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter torsdag den 10. december 2009
Fraværende: Sussie, Anna og Gitte
1. Godkendelse af mødereferat fra 18. november 2009
Referatet blev godkendt og underskrevet

2. Meddelelser ved formanden

Jeanett er tilbage på arbejde igen – på nedsat tid indtil videre.
Sussie er delvis sygemeldt til 31/12 2009.
Ny gudstjenesteplan kommer i Nibe Avis uge 52.
Arbejdspsykolog Pia Ryom er blevet tilknyttet, og er klar til at starte uge 52.
Regnskab og budget retur fra provstiet uden bemærkninger.
Karner arbejder på at få et samarbejde i gang med Sønderholm Menighedsråd
omkring regnskab og budget. Der indkaldes til opstartsmøde i januar måned
2010. Bo indkalder til mødet.
Mødekalender for 2010 – udkast til mødedatoer udsendes inden næste møde.
Som udgangspunkt bliver det 2.tirsdag i hver måned.
Første møde i 2010 er den 12. Januar.
Karner har tilmeldt 7 fra Frejlev til møde i Støvring Kirkecenter den 14.
januar 2010 kl. 19.30 - vedr. bispevalg.
Kirkekaffe-liste – emnet kommer på næste måneds dagsorden.
Karner tager kontakt til Judith Hansen vedr. navne på personer, der kan
tænkes at ville hjælpe med kirkekaffe.
Regulativ for Frejlev Kirkecenter – på næste møde.
Provsten har igen bekræftet, at det er en god ide med fjernevarme i centret og
kirken
Aalborg Stiftsbog 2009 blev omdelt.
Karner opfordrer alle menighedsrådsmedlemmer til at komme med inspiration
og gode ideer til kirkebladsudvalget. Evt. selv bidrage med forslag til indlæg.

3. Eventuelle korte indlæg fra udvalg
Dette punkt udgår, på grund af tidsnød.
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4. Debat og beslutning om eventuel klokkeringning for
klimatopmødet
Hvis det forstyrrer Margit, skal der ikke ringes, hvis ikke, ringes der.

5. Meddelelser fra præsterne:
Udgår på grund af tidsnød.

6. Meddelelser fra kontaktperson
Mus-samtaler starter først i januar 2010.

7. Eventuelt
Oversigt fra kulturudvalg vedr. arrangementer skal fremsendes til
menighedsrådet.
Næste møde den 12. januar 2010

Referent Gerda Larsen

