FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden til ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag den 01. december 2015 kl. 17.00 –
i Frejlev Kirkecenter
Afbud: Ellen, Jørn og Sussie

Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt ned denne ændring: Underpunktet under Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
flyttes op under Meddelelser fra formanden.
2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 05/11 2015
- Underskrift af referat fra 06/10 og fra 05/11
Godkendt. Begge referater blev underskrevet.
3.

Meddelelser fra formanden
- Lidt nyt fra formandsmøde i Provstiet
Grøn Kirke: Aftale om billigst strøm har det svært med faldende strømpriser. Desuden er afgifter på
strøm uændrede. Evt. udskiftning af projektørerne på Frejlev Kirke er ikke aktuelt endnu, da
tilsvarende i LED stadig er for dyre og tager for lang tid at tjene sig hjem. Desuden findes der endnu
ikke LED projektører med den samme farve lys. Beregning af kostpriser på kirkegårdene i provstiet fik
som resultat, at der ikke er bases for ændringer. Kun den årlige pristalsregulering. Dog forsvinder
lørdagstillæg i prislisten over begravelser (med mindre der er dokumenterede større udgifter).
- Datoer for mr-møder i 2016 og for fællesmøder
Vi sidder pt. med to forskellige forslag til datoer. Må behandles på fællesmøde. Frejlev-møder
afholdes i 1. kvartal således: 05/01 08/03. Den 02/02 afholdes fællesmøde i Frejlev.
Fællesmøder ønskes med relevant dagsorden. For tynd dagsorden kan aflyse planlagt fællesmøde.
- Kalendermøder
Margit forklarer om den praktiske tilrettelæggelse, der foregår på kalendermøderne. Vi ønsker, at
kontaktperson deltager på kalendermøderne. Det gør kontaktpersonen i Sønderholm jo i forvejen, da
kontaktperson hér i øjeblikket samtidig er personale.
- Medarbejdermøder
Behandlet under ét med ’Kalendermøder’.
- Drøftelse af afløser for organist
Det har set ud til, at organist fra nabosogn var en mulighed for afløsning. Dette er dog alligevel ikke
tilfældet i weekends og i ferie. Margit oplyser, at der arbejdes på provstiplan, med personalekonsulent og
med organister på en afløsningsmodel. Når en mulig plan foreligger, vil den blive sendt i høring blandt
de berørte.
4.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Orientering vedr. personale
Gravermedhjælper Jens har iht. ansættelsesvilkårene sidste arbejdsdag førstkommende søndag og er
formelt vinterfyret med henblik på genansættelse til foråret.
Ansættelsen af Kathrine Kofod pr. 07/01 2016 til minikonfirmandunderviser er på plads.
5.
Drøftelse af honorar til kontaktperson
Vi anser det i Frejlev Menighedsråd som uheldigt, at gældende aftaler gør, at Sønderholm og Frejlev har
stor forskel i honorar til personalekontaktperson. Frejlev Menighedsråd vil derfor søge provstiet om
tilladelse til at hæve kontaktpersonens honorar, så de to kontaktpersoner ligestilles.
6.

Meddelelser fra kassereren
- Regnskab 2015
Menighedsrådet blev orienteret om kvartalsregnskabet, som ser ’fornuftigt’ ud.
- MobilePay – Betalingskort
Det undersøges, om telefonnummeret på gravertelefonen kan benyttes til indbetalinger via Swipp og
MobilePay, men uden at telefonen kan benyttes til betalinger. Der tænkes på alternativ til kirkebøssen.
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Personalet er orienteret om, at graverens dankort kun må benyttes lovligt af den person, kortet er
udstedt til (altså graveren). Har man som personale et (større) udlæg, kan man i forvejen få
overført beløb hertil af kassereren,
- Ansøgning fra JSA om (ny) printer
Det undersøges nærmere, hvad udgifterne vil blive, og hvilken type printer (hvor dyr) der er behov
for. Desuden koordineres med Sønderholm. Bjarne tager kontakten til Jørn.
- Omkostninger i forbindelse med undervisning af minikonfirmander
Fordelingsnøglen anvendes.
7.

Meddelelser fra udvalgene
- Kirkecenter
Behov for summemøder med personalet om brugen af kirkecentret
- Kaffeliste
Intet at referere
- Visionsudvalg – forslag til artikel forud for sognemøderne 01/03 2016 (bilag).
Det blev drøftet, hvor meget / hvor lidt der skal skrives på forhånd. Ruths forslag er kort. Bjarnes
justerede forslag er længere. Der bør stå så meget, at folk føler en grund til at møde frem den 01/03.
Disse to møder er vigtige. Det er på de møder, at det besluttes, om menighedsrådene skal arbejde
videre på forslaget om sammenlægning. Overskriften er vigtig. Den nuværende overskrift bevares.
Frejlev mr går ind for Bjarnes forslag. På fællesmøde primo februar tages endelige beslutning.
Sogneaftener er meddelt i det senest udkomne kirkeblad:
21/01: Michala Petri & Lars Hannibal i Sønderholm
09/02: Peter Øvig Knudsen i Frejlev kirkecenter
Kirke. Billetsalg hos købmanden i Sønderholm og
06/04: Bent Lexner i Sønderholm Sognegård.
hos blomsterbutikken i Frejlev er startet.
8.
Meddelelser fra præsterne
Ingen præster til stede. Skriftligt forslag fra Sussie, at der justeres en smule i arbejdsbeskrivelsen
for graveren, så der står, at ved udsigt til begravelse med rigtig mange gæster tænder graveren i
god tid forinden for anlægget i kirkecentret til billed/lyd fra kirken.
9.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Intet at referere
10.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Menighedsrådets skabe i arkivrum
Der er ét skab til menighedsrådets papirer og mapper i arkivrummet (over for kopirummet). Det er
skabet helt inde i rummet.
11.
Evt.
Vi har med taknemmelighed modtaget flere henvendelser fra nabo om ikke-slukket lys, ikke-låst
døre og ikke-lukkede vinduer i kirkecentret. Det er en stor fordel for os med denne ’nabohjælp’,
men allerbedst om hver enkelt bruger af kirkecentret husker at tjekke, at åbnede vinduer bliver
lukket, og at alle døre bliver låst. Som tidligere nævnt, er der mange døre ud.
Referent:
Bjarne Bang-Schnack

