FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af MR-møde i Frejlev menighedsråd
torsdag 15. december 2016 kl. 18.30 – 21.00.
i Frejlev Kirkecenter.
Tilstede:

Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jørn Mortensen, Jens Pedersen, Rikke
Sommer, Helle Bang, Jørn Skøtt-Andersen, Sussie Foged, Ruth Christensen (referent)

Afbud:

Jonna Gertsen

Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden.
Det aftales fra gang til gang, om der skal være spisning til næste møde.
RC står for maden til mødet tirsdag den 14. februar 2017.
Fremadrettet tager vi udgangspunkt i standarddagsordenen. (Se forretningsordenen –
fremsendes senere.)

2.

Meddelelser fra formanden
Forpagtningsaftale – fuldmagter- Per Ulrik, Sønderholm følger op på det.
Himmerlands Distriktsforening inviterer til møde den 28. januar 2017 på Lundbeck.
Gudstjeneste i Budolfi Kirke 2. januar 2017 kl. 8.30. Alle er velkommen
Trykning af Kirkebladet samme pris som 2016.
For meget udbetalt i ligning i december 2016.
Kirkeministeriet har fremsendt et lovforslag vedrørende provstiudvalgets beføjelser.
Religionspædagogisk stiftsudvalg har sendt brev ud se DAP.

3.

Referatets format:
Det blev vedtaget, at det skulle være et beslutningsreferat.
Vi konkluderer efter hvert enkelt punkt.
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Underskrives ved afslutning af mødet.
4.

Gennemgang og underskrift af:
Forretningsorden for Frejlev Kirke
Vedtægt for valgt kasserer
Vedtægt for valgt kontaktperson
Vedtægt for kirkeværgen JP udgår af det stående udvalg i henhold til loven. PØM indgår i det
stående udvalg.
Vedtægt for sekretæren – Ansøgning om køb af PC-er sendes til næste møde.
Vedtægt for det stående udvalg: Kirkeudvalg/Kirke- og kirkegårdsudvalg
Honorarer udbetales kvartalsvis i overensstemmelse med provstiets fastsatte takster.
RC retter vedtægterne til. (Hentes på DAP)
Forretningsordenen og vedtægterne underskrives ved næste ordinære møde 14. februar
2017. Herefter træder forretningsordenen i kraft.
Attestationsformular underskrives på næste møde

5.

Kirkecenterudvalg
Lis Sennenvald valgt som ”centerchef”. Lis og Helle tager kontakt til hinanden vedrørende de
forskellige arrangementer i kirkecentret.
RC finder regler for lån af kirkecenteret til næste møde.

6.

Meddelelser fra kontaktpersonen
Overdragelsesmøde i januar med Annette Gravesen.
Kursus den 7. februar for kontaktpersoner i Støvring. SF og HB deltager
Jens Qvist får sit snerydningstillæg udbetalt.
Medhjælp til minikonfirmander (Kathrine). To hold 2 timer per gang.
RC henvender sig til seniorforeningen for at høre, om der er nogle, der vil hjælpe.

7.

Julegaver
Vi følger Sønderholms beslutning om at give gave på 200,- kr. til MR-medlemmer og ansatte.
Øvrige får en gave til 100,- kr.
Frivillige skal belønnes ved selve handlingen.
Tidligere medlemmer får en afskedsgave den 19. januar 2017 og ingen julegave.
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Pigekoret får en gave til ca. 100,- kr.
RC sørger for gave til Frejlev Kirkes medarbejdere og menighedsråd.
Personlig hilsen v formandskabet
FDF får en æske chokolade.
Opdateret liste udsendes. (Er udsendt.)
PØM forsøger at finde ud af, hvad reglerne egentlig siger. Det foreslås, at punktet tages op
på et fællesmøde, så vi kan have fælles retningslinjer.
8.

Indkøb af projekter v/Sussie Foged
Bevilling til køb af projektor.
Rammebevilling er 5.000,- kr. inkl. moms. SF køber.

9.

Mødedatoer første halvår 2017
Revideret liste vedhæftes referatet. Datoerne for fællesmøderne skal besluttes på
fællesmødet den 19. januar 2017.

10.

Gudstjenester den 24. december 2016
Af hensyn til brandfaren, når der er så mange i kirken, blev det besluttet, at stearinlysene på
kirkerækkerne ikke må tændes.
JP tager brandvagten kl. 13.
Det var ikke muligt at finde nogle fra menighedsrådet til de to næste gudstjenester.
Ruth hjælper med oprydning efter sidste gudstjeneste.

11.

Kristeligt Dagblad
Skal alle (dvs. MR-medlemmer og personale) tilbydes abonnement på avisen? Evt. kun som
digital udgave? Det er ca. 1.000,- kr. billigere om året pr. abonnement.
Tages op som et punkt på et fællesmøde.

12.

Genoptryk af bogen om Frejlev Kirke v/JP
Uafsluttet sag fra det tidligere menighedsråd.
Jens har modtaget tre tilbud.
Jens tjekker op på, at alle tilbuddene er kvalitetsmæssigt ens. Hvis de er det, vælges det
billigste.
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Jens kontakter TL-Byg vedrørende den sidste regning på tilbygningen.
13.

Kirkekaffe – skal vi fortsætte med kirkekaffe efter hver gudstjeneste.
Vi fortsætter med kirkekaffe.
Helle Bjerregaard på i stedet for RC den 12. februar 2017. RC indkøber bobler (lyserøde) til
denne gudstjeneste.

14.

Orientering om budget og fordelingsnøgle
Udskudt til næste møde.

15.

Eventuelt

Referent
Ruth Christensen

