FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag 03. december 2013
kl. 17.00-19.00
i Frejlev Kirkecenter.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært mr-møde 05/11 2013

3.

Annette Gravesens officielle indtræden og Lene Bildes udtræden

4.

Meddelelser fra formanden
- Vejkirker
- evt. køb af julemærker – sendt fra stiftet – 1000 kr. til et godt formål
1,50 kr. pr. stk.- eller retur?

5.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- gennemgang af julegaveliste

6.

Meddelelser fra kassereren
- fordelingsnøglen

7.

Meddelelser fra kirkeværgen
- juletiden

8.

Meddelelser fra præsterne
- TV-optagelse fra Frejlev Kirke 4. s. i advent (Sussie)

9.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

10.

Eventuelt

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Til stede var: Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Bodil Elkjær, Annette Gravesen,
Ruth Christensen, Jørn Skøtt Andersen, Sussie Nygaard Foged og Ellen Mortensen
Fraværende med afbud: Annette Højmann og Margit Mühlbach.

Karner bød velkommen og gav ordet til Ellen, der gav en rejsebeskrivelse fra
familiens tur til Japan, New Zealand og Australien.
Ad 1:
Godkendt.
Ad 2:
Godkendt.
Ad 3:
Karner bød velkommen til Annette Gravesen, der indtræder i rådet i stedet
for Lene Bilde.
Ad. 4:
Vedr . vejkirker vedtog man at det telefonnummer, der henvises til ikke ændres
Julemærker tilsendt fra Stiftet købes under protest.
Tak fra Aalborg begravelsesforretning for opmærksomhed.
Ad 5:
Gavelisten blev a’jourført og gaveregulativet blev tilrettet. (Ellen)
Annette Gravesen træffes ikke på mail i weekenden. Kan i stedet kontaktes pr. sms.
Annette undersøger muligheder for ekstra vikarhjælp.
Karner har aftalt med Per Ulrik, at drøftelserne for et evt. udvidet samarbejde mellem
personalet i Sønderholm og Frejlev indledes efter jul.
Ad 6:
Ingen ændring af fordelingsnøglen mellem Sønderholm og Frejlev.
Kvartalsregnskabet ser fornuftigt ud.
Ad 7:
Gvd-net er afmeldt og Bredbånd Nord kører.
Rulleskabe bestilles til levering inden 20. januar. 2014
Tilbud fra Falck-alarm på installering af alarm.: Nej tak.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Påmindelse fra graveren om at oppudsning af alterstager og den 7-armede lysestage
er tiltrængt. Dette og oppudsning af dåbskande og dåbsfad bestilles til udførelse i
2014.
Da de nuværende muligheder for opbevaring af messehaglerne ikke er gode,
diskuterede man andre muligheder og det besluttedes at der indtænkes et skab til
formålet, når /hvis der skal ske en udbygning af kirkecenteret.
Den gamle flagstang er blevet afsat.
Provstiudvalget med de nye medlemmer vil gerne afslutte deres næste møde med at
se Frejlev Kirkecenter for at kunne vurdere/vejlede Frejlev MR i det videre forløb m.
h. t. udvidelse af kirkecenteret.
Borgere har spurgt om, om opbevaring af de gamle gravsten kan gøres pænere. Man
besluttede at gravstedsindehaverne skriftligt orienteres om, at stenen destrueres
efter en kort periode , når gravstedet nedlægges.

Ad 8:
Sussie spurgte på Margits vegne om forplejning til julekoncerten den 15. december
Bodil sørger for det.
Sussie efterlyser en evt. fond til julehjælp. Man besluttede at tage det med på næste
fællesmøde.
Jørn mindede om, at man skal huske at orientere sig på Googlekalenderen.
Udsendt forslag til konfirmandteater anbefales.
Jørn søger om en Ipad. Opfordres til at komme med en skriftlig ansøgning.
Ad 9:
Margit var fraværende.
Ad 10:
Intet

