Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

tirsdag 2. december 2014 kl. 17.00 – 18.30
i Kastanjegården.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 4. november 2014.

3.

Meddelelser fra formanden

4.

-

Der bydes velkommen til ny medarbejderrepræsentant Margit Mühlbach

-

Julegaverne er bestilt.

Meddelelser fra kontaktperson
-

5.

6.

7.

Nyt vedr. tidligere graver Jane Mollerup

Meddelelser fra kirkeværgen
-

Orientering vedr. udvidelse af kirkecenteret.

-

Hjertestarter

Meddelelser fra kassereren.
-

Gennemgang af ”Fordelingsnøglen”

-

Tjek af alle mødedatoer for arrangementer, MR- og fællesmøder.

-

Orientering fra Ruths deltagelse i regnskabskursus.

Nyt fra udvalgene.
-

Nyvalgt formand for aktivitetsudvalget Helle Bang

-

Annette Gravesen vil gerne afløses i aktivitetsudvalget

-

Kirkeudvalget: Bodil efterlyser kommentarer til ”Kaffelisten” og

-

Menighedsplejen v/ Ellen (bilag sendes separat)

Eventuelt.

jule/nytårsaktiviteterne.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

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

Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt og underskrevet
Ad 3: Karner bød velkommen med særlig velkomst til den nye medarbejderrepræsentant Margit
Mühlbach.
Julegaver er bestilt.
Ad 4:
Annette orienterede om Jane Mollerups fratrædelse.
Jonna Gertsen er ansat som graver pr. 1. november 2014.
Ad 5:
Bjarne orienterede om udvidelsen af kirkecenteret. Har haft møde med elektrikerne med henblik på
placering af udtræk, internet m.v.
I morgen skal buerne i den nye sal monteres.
Der er monteret en Albertlundslampe på kirkestien.
Endnu et gravsted er sunket. Det bliver repareret uden udgifter fra gravstedsejeren.
Der bliver anskaffet en ny lampe til prædikestolen Pris kr. 2.500,00 . Lampen er beskrevet i det
rundsendte materiale.
Bjarne kontrollerede hvem der har en nøgle til kirken.
Der anskaffes en ny hjertestarter med et langtidsholdbart batteri, da dette i længden er billigere end
den nuværende, der skal have skiftet batteri hvert 2. år.
Ad 6:
Gennemgang af fordelingsnøglen udsættes til fællesmødet.
Mødedatoerne udsættes til fællesmødet
Ruth orienterede om sin deltagelse i et regnskabskursus.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 7:
Bodil indtræder i aktivitetsudvalget i stedet for Annette.
Kaffelisten blev gennemgået og tilrettet.
Alle, der kan, møder op med ægtefæller og hjælper nytårsaften.
Menighedsplejen har fra flere menighedsråd fået opfordring til at bidrag fastsættes på provstiplan,
hvilket mhr kan tilslutte sig. Karner kontakter menighedsplejen herom.
Jørn påpegede, at det er vigtigt, at hele menighedsrådet orienteres, når der foregår
mailkorrespondance medlemmerne imellem.
Evt. Margit orienterede om arrangementer med koret og en hyggeaften for personalet.
Karner oplyste at grandækningen i år er meget smuk og bliver rost fra mange sider.

Referent: Ellen Bak Mortensen

