FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 03. februar 2009
Fraværende: Gitte Klitgaard og Jørn Skøtt
1.

10 minutter
Aftenen indledtes med en salme.
Karner bød herefter velkommen til Jeanette, hvorefter Jeanette fortalte lidt om
sig selv.

2.

Godkendelse af referat fra 6/1 2009 og underskrift af protokollen
Referatet blev godkendt. Referatet underskrives på næste møde, da Gitte
er fraværende ved dette møde.

3.

Meddelelser ved formanden
Ansøgning fra Margit om deltagelse i Stiftsstævne med koret den 16. maj.
Blev bevilget kr. 950,00.
Ansøgning fra pensionistforeningen i Sønderholm/Frejlev til aktiviteter m.m. i
2009. Foreningen fejrer i år 60 års jubilæum. Blev bevilget kr. 2.000,00 i
tilskud + kr. 2.000,00 i jubilæumsgave.
Ansøgning fra Jørn, Sussie og Jeanette til udokumenterbare udgifter – såsom
blomster, betaling af kaffe i Kastaniegården, m.m. Blev bevilget en kasse med
kr. 1.000,00. Man udfylder selv et bilag m. udgiftsbeløbet + anledning. Bilaget
kommes i kassen.
Brev fra Jørn Skøtt vedr. landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 1/3
2009. Jeanette står som indsamlingsleder i Frejlev, men mangler hjælpere.
Bjarne, Gerda, Anna Ibsen og Karner hjælper.
Opfordring til Frejlev kirke om at deltage i et landsdækkende klimaevent
”Sluk lyset 2009” den 28. marts 2009 i tidsrummet 20.30 til 21.30. Blev
besluttet at vi deltager.
Erling bliver bedt om at slukke lyset i dette tidsrum.
Indbydelse til møde den 4/2 2009 i Budolfi Kirkes Krypt vedr. ansættelse af
en personalekonsulent. Jørn Jensen deltager i mødet, hvis han kan.
Det blev aftalt, at Gitte og Karner i fællesskab fremskaffer en oversigt over
hvilke foreninger/klubber m.m., der modtager bidrag fra Frejlev
Menighedsråd.
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4.

Meddelelser ved udvalgene
Kulturudvalget:
Der er afholdt et indledende møde, der arbejdes videre med foredragsholdere.
Centerudvalget:
Kører godt, Helle er meget tilfreds med arbejdet.

5.

Meddelelse ved præsterne
Ansøgning fra præsterne om beløb til ”Bryllupsforberedelsesdag” den 25/4
2009 i Sønderholm Kirke. I år er der pt. bestilt 27 bryllupper. Sussie og Jørn
ønsker at undervise de kommende brudepar, dagen startes kl. 10.00 i
Sønderholm Kirkes tårn, fortsættes i kirken, og afsluttes i kirkecentret.
Ansøger om ca. kr. 100,00 pr. person, blev bevilget ( 60% fra Frejlev).
Beløbet tages fra kontoen de kirkelige aktiviteter.
Sussie fremlægger en sammenskrivning vedr. udsendt spørgeskema til
præsterne vedr. belastninger til de kirkelige handlinger, gudstjenester m.m..
Belastningen i Sønderholm/Frejlev er i alt 173% (omfatter altså kun de
pligtige opgaver). Dette resultat danner grundlag for igen at ansøge
Kirkeministeriet om opnormering af Jørns stilling til 75% finansieret af
kirkeministeriet.
Karner sørger for det videre forløb.
Sussie og Jeanette ansøger om køb af nogle store olielamper til kirkecentret i
Frejlev. Lamperne skal stå tændt, når centret er åbent. Blev bevilget.
Spaghettigudstjeneste den 26. februar i Frejlev. Ulla har styr på det sammen
med Helle. Gitte og Ulla hjælper.
Folkekirkens karavane kommer til Sønderholm den 24. februar, hvor alle
sognets konfirmander deltager.
Vagt i kirkecentret ved konfirmationer den 8. og 10 maj 2009 i Frejlev
kirkecenter. Tages op på næste møde.
Meddelelser fra Sognemedhjælperen:
Medarbejderne og Jeanette har bedt om et kursus i brug af kopimaskinen.
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6.

Meddelelse ved kirkeværgen
Energirapport fra Provstiet – er udfyldt og sendt retur. Måske en mulighed
med fjernvarme til Frejlev Kirke og Kirkecenter??
Information vedr. infoskabe er sendt til alle i rådet. Alle skabene i Frejlev
fungerer.
Bjarne har fået tilbud på udskiftning af låsesystem i Frejlev Kirkecenter,
kirkegård og kirke, pris kr. 24.000,0 + moms. Behandles i budgetudvalget.
Ansøgning, vedr. flere indbrud og tyverier fra kirkecenter og maskinhus,. er
sendt til provstiet om tilskud fra §6 midlerne

7.

Meddelelse ved kassereren
Ingen meddelelser.
Karner meddeler dog, at regnskabet for 2008 skal vurderes på næste møde og
derefter indsendes til provstiet.

8.

Meddelelser ved kontaktpersonen
Regulativ for kirkesanger er d.d. indsendt til stiftet.
Kirkesanger Dorthe Amalie er gravid, derfor skal der søges en afløser fra ca.
juni måned.

9.

Udarbejdelse af forretningsorden og vedtægter
Der blev udleveret et sæt til hver, som gennemlæses inden næste møde. Tages
på dagsordenen igen til næste møde (som et af de første punkter).

10. Drøftelse af evt. arbejdsdeling – Jørn Jensen ønsker at udtræde af
enkelte udvalg
Jørn Jensen udtræder af udvalget tur/julefrokost.
MUS-samtaler med alle medarbejdere finder sted i løbet af foråret. Samtalerne
gennemføres af Jørn.

11. Dokumenter til underskrift
Bemyndigelseserklæring blev underskrevet.

12. Eventuelt
Dagsorden og referater af møder i Frejlev sendes af Bjarne til Hanna, så hun
kan sætte det på hjemmesiden.
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Salg af kort og bøger fra Frejlev kirke varetages stadig af Erling, således at
han indsætter beløbet på den tilhørende konto.
Aftalt at Gitte modtager samme honorar som kontaktpersonen.
Fællesmøde med Sønderholm, Frejlev og personale afholdes i løbet af foråret.
Karner tager kontakt til Pia Jødahl.
Udvalgene skal vælge en formand. Blev gjort med det samme for enkelte udValg. Resten af udvalgene vælger formand snarest.
Udflugt med Sønderholm afholdes i år søndag den 30. august. Ægtefæller
deltager.

Referent Gerda Larsen

