Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag 4. februar 2014 kl. 17.00-19.00
i Frejlev Kirkecenter

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 9. januar
2014.

3.

Meddelelser fra formanden. (bilag)

4.

Meddelelser fra kassereren.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen. .

6.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

7.

Meddelelse fra sekretæren
- Nyt fra Aalborg provstiers menighedspleje.

8.

Meddelelser fra udvalgene.
- Margit orienterer fra aktivitetsudvalget (bilag)

9.

Meddelelser fra præsterne.

10.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.

11.

Eventuelt.
-

Fødselsdagskalender

Tilstede var : Sussie Foged, Jørn Skøtt Andersen, Annette Aarup Gravesen, Ruth
Christensen, Bjarne Bang-Schnack, Margit Mühlback, Bodil Elkjær, Karner Nøhr og Ellen
Bak Mortensen.
Afbud fra: Annette Højmann Christensen

Karner bød velkommen med speciel velkomst til Jane, der fortalte om sin første tid som
graver ved Frejlev kirke og fremlagde nogle interessante statistikker vedr. tilslutning til
kirkelige handlinger.(bilag).

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 1:Godkendt
Ad 2: Godkendt og underskrevet, idet det besluttedes at beløbet til
pensionistforeningen er kr. 5000,00 og ikke som skrevet i referatet kr.3.000,00.
Ad 3:Formanden orienterede om:
Kirketælling fra påske.
Tilbud fra Aalborg Teater.
Tak fra Annie Theodorsen for opmærksomhed ved 50- års fødselsdag
Oversigt over tilskudsliste 2013
Ad 4: Tilbud fra provstiet om revisorbistand blev afslået.
Budgetønsker til 2015 skal være fremsendt til kassereren senest 15. marts 2014.
Ad 5: Der er konstateret fygesne i tårnrummet, som er fjernet. Bjarne følger op på det.
Der er i efteråret bestilt nyt styreanlæg til varmen, som er installeret i januar. Det
virker ikke og Bjarne følger op på det.
Alle uregelmæssigheder vedr. kirken og omgivelserne bedes indberettet til Bjarne.
Der er leveret skabe til konfirmandstuen.
Udvendige låse til kirkecenteret er repareret.
Der har været et indledende møde med arkitekten, og udfærdigelse af endeligt
projekt er igangsat. Det henstilles at byggeperioden ikke falder i perioden
september 2014 - ultimo april 2015. Der blev nedsat et byggeudvalg, der består
af Karner, Bjarne, med Ellen og Bodil som sekretærer.
Bjarne og Jane har været til møde i provstiet ang. energiforbrug i kirkerne.
Jørn gjorde opmærksom på, at lampen på prædikestolen ikke er god, og Bjarne
prøver at finde en løsning
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Ad. 6: Der er indrykket annonce vedr. gravermedhjælper i Nibe Avis og Uge Avisen og
der kommer en indstilling til næste møde.

.

Babysalmesang i Frejlev er fuldtegnet og der er stadig plads i Sønderholm, hvor man
starter 7. april.

Ad 7: Der betales medlemskontingent kr. 750,00 til menighedsplejen . Ellen
kontakter Mogens Kaiser for betaling.
Ad. 8 : Margit orienterede om aktivitetsudvalgets arbejde. Man diskuterede om der
skal band til konfirmationen i Sønderholm , hvilket menighedsrådet er indtillet på at
acceptere, hvis Sønderholm ønsker det.
Karner ønsker at koncerten med pigekoret, som er foreslået flyttet til
kristihimmelfartsdag, fortsat holdes i pinsen, hvilket blev godkendt.
Sussie har tegninger til kostumer , som vi kan se.
Hele menighedssrådet møder til sogneindsamlingen den 9. marts.

Ad 10: Intet
Evt.: Fødselsdagskalender udsendes til alle.

