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

tirsdag 05. februar 2013
kl. 18.00-19.10
i Frejlev Kirkecenter

Dagsorden:
1.

5 min.

2.

Godkendelse af mødereferat fra 08/01 2013

3.

Meddelelser ved formanden
- Underskrevet forretningsorden for Frejlev Menighedsråd udleveres
- Ansøgning fra pensionistforeningen
- Stiftsstævne lørdag den 11. maj

4.

Gennemgang af vedtægter (udleveret 06/12 2012)
(kasserer, kirkeværge, kontaktperson, sekretær, præstegårdsudvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg)

5.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Projekt våbenhus, ansøgning om lukning, indvendig kalkning
- Messehagelerne til Esrum Kloster og Møllegård (primo april – 20. oktober)

6.

Meddelelser fra udvalgene

7.

Meddelelser fra præsterne
- Kollektliste udleveres

8.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

9.

Meddelelser fra kassereren
- (fik ikke megen tid sidst)

10.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Prioritering af brug af kirkecenter
- Aflysning af babysalmesang

11.

Fællesmødet

12.

Eventuelt

Til stede var:Jørn Skøtt Andersen, Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Ruth
Christensen, Bodil Elkjær, Annette Højmann Kristensen og Ellen Bak Mortensen.
Der var afbud fra Lene Bilde Thomsen.
Ad. 1:
Ruth fortalte om sine erfaringer med bestyrelsesposter i forskellige foreninger.
Ad 2:
Godkendt og underskrevet.
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Ad 3:
Underskrevet forretningsorden udleveres næste gang.
Ansøgning fra pensionistforeningen drøftes på det efterfølgende fælles møde.
Ellen vil være tilknyttet pensionistforeningens bestyrelse – for at styrke det gode
samarbejde mellem menighedsrådet og pensionistforeningen.
Ruth bestiller bord til stiftsmenighedsrådsmødet.
Ad 4:
Udsættes til næste møde.
Ad 5:
Bjarne orienterede om projekt våbenhus. Perioden for kirkelukning fastholdes.
Esrum Kloster har accepteret vilkårene for udlån af messehaglerne, og Bjarne
afventer nærmere. Bjarne oplyste at menighedsrådsmedlemmerne er tilbudt gratis
adgang til udstillingen, såfremt man kommer derover.
Det oplystes at kirken har fået en smiley.
Ad. 6:
Annette oplyste om kulturudvalgets arbejde. Bl. a. at der arbejdes på at ændre
udvalget til et aktivitetsudvalg og at udvalget er udvidet med et nyt medlem, som ikke
er medlem af menighedsrådet, Johanne Priem Bugge Johansen.
Annette orienterede fra FDF.
Ruth spurgte om der er afsat et beløb til hovedrengøring. Mogens Kaiser kan
spørges.
Ad. 7:
Frejlev skole vil gerne have deres julearrangement henlagt til hallen og præsterne er
indkaldt til et møde med skolen.
Konfirmandundervisningen for 2013/14 kommer til at foregå således at 2 hold
kommer torsdag morgen og det tredje hold kommer torsdag over middag.
Kollektlisterne fremlægges på det efterfølgende fællesmøde.
Ad. 8:
Intet.
Ad. 9:
Der holdes møde med regnskabsførerne i de respektive råd i morgen den 6. februar.
På foranledning af Erling er fuldmagterne i Spar Nord ændret, så han ikke ikke
længere har fuldmagt til kirkens konti.
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Ad 10:
Kontaktpersonen var syg, men Karner orienterede om, at alt kører roligt.
Vilkårene for lån af menighedslokalerne fortsætter uændret.

Evt:
Annette måtte melde fra som hjælper til indsamlingsdagen, og foreslog at man evt.
kunne spørge om der var nogle FDF’er der havde lyst til at stå for maden.
Theresa er stadig sygemeldt efter sin operation.

Referent: Ellen Bak Mortensen

