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

onsdag den 10. februar 2016 kl. 17.00 – 19.30
i Frejlev Kirkecenter

Afbud: Ellen

Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 05/01 2016
Godkendt og underskrevet
3.

Foreløbigt regnskab 2015
ved Mogens Kaiser
MK gennemgik det foreløbige regnskab. Der kommer senere et bi-regnskab over kirkecenterbyggeriet.

Til forklaringen af side C1 i regnskabet ”Menighedsrådets forklaringer til regnskabet”: Den
nævnte overskridelse af oprindeligt budget for byggeriet forekommer voldsom. En væsentlig del af
forklaringen er, at det oprindelige budget var arkitektens vurdering inden, licitationen blev afholdt,
og i det oprindelige budget var arkitekthonorar ikke medregnet. Disse to ting tilsammen var på o.
1.mio. kr.
Endeligt regnskab 2015 skal godkendes på kommende menighedsrådsmøde den 08/03.
Ved budgetlægning af eksempelvis 2016 benyttes det afsluttede regnskab for 2014. Dette kan være
problematisk. For at undgå for store afvigelser i budgetlægning af 2017 opfordres til, at personale
og menighedsrådsmedlemmer sender ønsker for 2017 samt informationer om forventede afvigelser
i forhold til regnskab 2015 til Ruth, som samler disse og sender til Mogens. Ruth skal gerne
modtage disse senest torsdag 03/03.
4.

Meddelelser fra formanden
- Ansøgning fra Kastanjegårdens Venner (bilag)
Ansøgningen på 1.000,- kr. som tidligere år blev imødekommet.

Formand og næstformand afholder den 17/02 2016 det årlige uformellem formiddagskaffemøde
med naboerne på Verdisvej. Desværre kan graveren ikke deltage pga. kursusuge udenbys.
5.

Menighedsmøde den 01/03 2016 kl. 19:30
- Annoncering
- Indhold i mødet
Dette møde aflyses og afholdes i stedet i forbindelse med kirkefrokost søndag den 03/04 2016.
Indhold for dette møde diskuteres ved mr-møde den 08/03.
JSA sørger for kort omtale i kommende kirkeblad, og KN sørger for annoncering i Nibe Avis.
6.
Medarbejderrepræsentanten
Intet at referere.
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7.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Godkendelse af genansættelse af gravermedhjælper
- Godkendelse af betaling for afløsning af Dorthe Amalie
- Personaleinfo
Gravermedhjælper genansættes pr. 07/03 2016. Godkendt.
Betaling for afløsning i Frejlev ydes som løn af Sønderholm menighedsråd, som
efterfølgende afregner med Frejlev. Sønderholm og Annette modtager en opgørelse fra
Theresa over afløsningsdatoer og timer. Godkendt.
Babysalmesang i Frejlev i dette forår er gundigt forsøgt igangsat, men annulleret pga. for
få tilmeldte. Det afsatte timetal til kirkesangeren (10 x 5 timer) kan herefter anvendes med
min. én måneds varsel. Forudset 6 ugers sygemelding for Dorthe Amalie viste sig ikke
aktuelt, da der ingen begravelser var i netop denne periode.
Møde om graversamarbejde er afholdt den 28/01.
MUS-samtaler afholdes i kommende uge, uge 7.
Besked om restferie meddeles Annette inden den 01/03.
8.
Meddelelser fra kassereren
Dankort til graveren er nu bragt i orden.

Ønsker til budget 2017 sendes til kassereren senest den 03/03 2016 (jf. referatet til pkt. 3).
9.

Meddelelser fra udvalgene
Indsamlingsdagen til Folkekirkens Nødhjælp den 13/03 2016
Alle mr-medlemmer opfordres kraftigt til at møde frem. Afbud fra Bjarne.

Jeannet Groes har tilbud sin hjælp.
KN sørger for transport af det indsamlede beløb til banken mandag (banken har ikke
længere åbent for indsamlingsbeløbene på dagen).
Aktivitetsudvalget: Helle Bang oplyste om fastlagte sogneaftener:
06/04 Sønderholm: tidl. overrabbiner Bent Lexner
31/05 Frejlev:
sygehuspræst Ruth Østergaard
14/06 Sønderholm: klassisk koncert (Dorthe Amalie, Theresa, Thomas Reewes og Margit)
30/09 Frejlev:
forfatter og pianist Benny Andersen.
10.

Meddelelser fra præsterne
- Vagter ved konfirmationerne (fr 22/04 - lø 23/04 - sø 24/04)
Helle Bang og Bjarne er skrevet på den 24/04. Usikkerhed endnu om datoerne 22/04 og
23/04. Tages op igen på mr-mødet i marts. Bodil kordinerer.

Der er ytret ønske om start på blå mandag for alle konfirmandholdene med kaffebord i
kirkecentret. Godkendt. Menighedsrådet betaler for rundstykker og kaffe/te.
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De private dagplejere har udtrykt stor ros for julegudstjenesten. De ønsker tilsvarende
arrangement, gerne nu i foråret. Sussie arbejder på et tilbud.
Kommunale dagplejere har ringet om muligheden for lån af lokale(r) kirkecentret.
Ansøgning imødeses.
Ønsker til kirkecentret sendes fra personale til Bjarne (inden 07/03), som grundlag for et møde om
ønsker og idéer med personalet. Dette møde aftales på kommende mr-møde den 08/03.
11.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Fastsættelse af dato for det årlige syn (april? maj?)
- Orientering om skader/reparationer og andet håndværkerarbejde
Menighedsrådet besluttede, at tidspunkt for syn bliver den 12/04 kl. 16:00. Tidspunktet er
efterfølgende bekræftet af bygningskyndig Flemming Larsen.

Flere tagsten blæste ned fra kirkecentret o. 01/12 (stormstød over flere dage). Forsikringsenheden,
Folkekirkens Forsikring og Selvforsikring dækkede med en selvrisiko på 1.200,- kr.
Gadelampe på stien nord for Verdisvej ødelagt, antageligt efter påkørsel af en bil. Skaden er
anmeldt til Forsikringsenheden.
Stadig problem med gadelampen på P-pladsen vest for kirkegården, nærmest lågerne til
kirkegården. Der arbejdes med en løsning.
Belysning etableres uden for ’leveringsdøren’ til køkkenet med bevægelsesføler.
Atter er konstateret udfald i billede og lyd fra kirke til kirkecenter. Elinstallatør Bent Klitgaard, TLByg, har fat i Phonic Ear for udskiftning af problematiske komponenter.

12.

Evt.

Referent:
Bjarne Bang-Schnack
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