FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 8. februar 2011
Afbud fra Sussie og Anna
1. 5 minutter
Aftenen indledtes med en salme.

2. Godkendelse af mødereferat fra 11/1 2011
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser ved formanden
Tak fra Støtteforeningen Skipper Clement Centrets Venner og fra FDF
for tilskud.
Aalborg Menighedspleje, Anna Ibsen vil gerne fortsætte sit virke der og
også varetage Frejlev Menighedsråds interesser der.
Henning Sølver vil gerne medvirke til bogen omkring interessant kunst i
Frejlev Kirke.
Internetforbindelse til Helle (kirkecenterværtinde), Karner har aftalt at
menighedsrådet indkøber en pc til Helle, installation m.m. ordner Helle selv.
Mødestart fremover kl. 19.00 – sluttidspunkt kl. 21.00.
Gitte anmoder om lov til at udtræde af menighedsrådet – blev bevilget.
Gitte vil gerne hjælpe med hensyn til kassererjobbet, så overgangen bliver så
nem som muligt.
Vi har modtaget ansøgning fra Kastanjegårdens venner om tilskud, blev
bevilget kr. 1.000,00.
Pensionistforeningen blev bevilget tilskud på kr. 3.000,00.
Anna har anmodet om at udtræde af menighedsrådet, hvilket blev bevilget.

4. Frejlev Kirkekasse – Revisionsprotokollat fra 2010
Protokollat vedr. beholdningseftersyn blev underskrevet.

5. Personalets fridag (SF/JSA)
Hvis medarbejderen har fridag, skal der så bruges vikar? Hvis medarbejderen
selv kan tage den, er det ok, der er så bare en erstatningsfridag i stedet for.
Hvis ikke det kan lade sig gøre, så skal der vikar udefra.
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6.

Meddelelser fra udvalgene
Dagplejerne kommer fortsat 1 x månedligt. Ulla undersøger sammen
med Margit om tilbuddet kan udvides til 2 x månedligt. Må dog ikke
kollidere med korets øvetider.
Gospellørdag aftalt til den 17. september 2011 i Sønderholm.
Kulturaften den 17. marts med Anders Bonde, i Sønderholm.
Præstegårdsudvalget – er godt i gang med projekt renovering Præstegård i
Sønderholm.
Tilbud på køkken og bad forventes i nær fremtid.
Provsti budgetmøde den 17. marts kl. 16.00 i Frejlev.

7.

Meddelelse fra præsterne
Gudstjenesteliste er fremsendt til alle.
Vi skal huske at tage stilling til indretning af ”kirkerum” når kirken
måske lukkes pga. fjernvarme.

8.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Anni har fået organiseret førstehjælpskursus for medarbejderne den 3. marts
2011.

9.

Meddelelser fra kassereren
Gitte fremviser attestationsregler for Frejlev Kirke, som blev underskrevet.
Gitte har en fin dialog med Mogens Keiser vedr. diverse spørgsmål /
ændringer til regnskabet.
Det blev besluttet, at Erling skal have honorar for januar og februar måned
2011.

10. Meddelelser fra kontaktperson
Ingen meddelelser

11. Oversigtskalender
Instruktion i brug af den fælles kalender, evt. som punkt på fællesmødet i
marts måned.

FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

12. Eventuelt
Gitte meddeler, at hun stadig gerne vil lave kaffeliste, hvor også
Karna og Karla vil indgå som medhjælpere.

Referent Gerda Larsen

