FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag 14.februar 2017 kl. 18.30 – 21.00.
i Frejlev Kirkecenter.

Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen,
Sussie Foged, Jonna Gertsen, Ruth Christensen
Afbud fra: Jørn Skøtt Andersen, Helle Bang, Rikke Sommer Eriksen
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 15. december
2016.
Procedure for referatets godkendelse
Fremadrettet bliver referatet godkendt på næste menighedsrådsmøde.
3.

Meddelelser fra formanden.
Digital arbejdsplads / postkasse
PØM foreslår, at alt post, som sendes til vores sogn, videresendes til 8330@sogn.dk. Så
kan vi altid finde det. PØM vil herefter efter 14 dage lægge posten ud i diverse mapper.
Alle opfordres til mindst 1 gang om ugen at gå ind i vor digitale postkasse.
Godkendt.
Bogen om Frejlev Kirke (JP)
Bogen kommer i uge 7 – Nordcolor har tykt bogen.
Folder om ”Samtale om dåben”
Bliver afleveret til præsterne, som tager sig af den.
Kirkebladet – info fra nye MR-medlemmer
Husk at sende tekst til Hanna.
Formel bekræftelse på avisabonnement Kristeligt Dagblad
Bekræftet.
Formel bekræftelse på tilskud på 5.000,- kr. til Seniorerne og udnævnelse af LS som
kontakt person til seniorerne.
Bekræftet.
Tilmelding til vejkirker
Godkendt.
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Der kommer 100 nye brochurer.
LS vil gerne præsentere Frejlev Kirke i det omfang, hun er hjemme. PØM vil også gerne
hjælpe til.
Generalforsamling i menighedsrådsforeningen Himmerland 22. marts 2017
Opfordring til at deltage.
Kursustilbud om psykisk førstehjælp til de ansatte og præsterne
Medarbejdere, der har ønsket at deltage, har været afsted.
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
RC laver artikel til Nibe Avis med opfordring om at støtte de unge mennesker.
Alle opfordres til at hjælpe til søndag den 12. marts 2017 kl. 9.15.
Tilskud til Aalborg Provstiers Menighedspleje
Aalborg Provstiers Menighedspleje opfordrede menighedsrådene til at finde frivillige til
at hjælpe.
De vil gerne have 5.000,-kr. for 2017 og tilsagn om tilsvarende tilskud de kommende år.
Vi ønsker ikke at støtte. Vi opfordrer Aalborg Provstiers Menighedspleje til at søge hos
Provstiudvalget.
Tilskud på 1.000,- kr. til Kastanjegårdens Venner
Godkendt.
Tilskud på 500,- kr. til Plant et træ i Myanmar
Ikke godkendt.
Tilskud til Kirke på Festival på 1.000,- kr.
Godkendt
Opfordring til at deltage som frivillig
Sjælesorg på nettet – chat anonymt på nettet med en præst på hjemmesiden
Link sættes på vores hjemmeside – kontakt Hanna (RC).
Studie- og kontaktrejse mellemkirkeligt stiftsudvalg til Libanon
Til orientering
Forretningsorden og vedtægter endelig godkendelse og underskrift af formand og
relevant person
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JG kommenterede at der var uoverensstemmelse mellem vedtægten for kirkeværgen og
vedtægten for kirkegården med hensyn til at føre kirkegårdsprotokollen. Der er givet
tilladelse til at den føres elektronisk.
Vedtægten for kirkegården tages op på næste møde.
§ 6 i sekretæren slettes.
Godkendt og underskrevet.
Opfordring fra Bjarne Bang-Schnack til at holde møde med naboerne, hvor
formandskabet og JG deltager. Vi venter til, at de nye naboer flytter ind.
Ansvar for rettelse på hjemmesiden er hjemmerådets ansvar. PR-udvalget står for
ajourføring.
Invitere suppleanter med til møderne
LS foreslår, at vi sender mødedatoerne til suppleanterne og fortæller dem, at de er
velkommen til at deltage i møderne. RC sender besked til suppleanterne.
4.

Meddelelser fra kontaktpersonen.
HBa er gået i gang med at holde samtaler med personalet.
JG har ønske om at få en ulden frakke. Skal købes for hendes ”opsparede” penge.

5

Meddelelser fra kirkeværgen.
Besøg af brandtilsynet – flytning af håndildslukker (JP)
Positivt ingen fejl.
Hjertestarter (JP)
Den har været brugt. Hjertestarteren er klar til brug igen.
Sternbrædderne på sydvestsiden af kirketårnet er blæst ned under stormen.
Alle brugerne af kirkecentret skal have at vide, at de skal tjekke, at alle døre skal være
låst, når lokalerne forlades.
Forslag om at der skal laves ordensregler med oplysninger om, hvordan lokalerne skal
være, når de forlades.
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6.

Meddelelser fra kassereren.
Attestationsregler og underskrifter
Vi venter med underskrift af attestationsregler til vi har haft et møde med Huset
Venture om vores samarbejde.
Mødedatoer for årsregnskab og forslag til budget 2018
RC sender forslag til mødedatoer, når vi har regnskabet.
Vi skal have lavet et årshjul. Evt. i samarbejde med Sønderholm.

7.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentant
Kort i våbenhus. Vi mangler. JG bestiller nye.
HBj vil gerne have besked, når vi holder møder i kirkecentret.
Lærred i kirken bagved korbuen. JP
Skilt på køkkendøren, hvor der står Køkken/Personaleindgang (JP)
Skilt på parkeringspladsen foran køkkendøren privat parkering (JP)
Ur i sal B. (JP)

8.

Nyt fra præsterne.
Endelig godkendelse af gudstjenesteliste
Alle borgere inviteres til fællesspisning – se forslag fremsendt af SF.
Udskydes til næste møde.

9.

Nyt fra præstegårdsudvalget
Møde i præstegårdsudvalget den 23. februar 2017.
Udvalget har været på besøg i præstegården.

10. Nyt fra aktivitetsudvalget
RSE er blevet formand for aktivitetsudvalget
Sogneaften og kirkekoncert inden sommerferien.
Udvalget vil arbejde lidt mere tematisk.
11. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Kirkegårdskonference på Nyborg Strand den 9. marts 2017
Konference i Folkekirkens Hus om Kirke på landet den 5. marts 2017. Tilmeldingsfrist 15.
februar 2017.
Arrangementer i Folkekirkens Hus
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12. Nyt fra kirkecentret.
Ansøgning om lån af kirkecenteret til mødregruppe
LS tager sig af håndtering om godkendelse af lån til mødregruppen.
Kirkelig aktiviteter har fortrinsret.
LS har efterfølgende lavet aftale med mødregruppen, om at de må være i kirkecentret to
timer om ugen i sal C frem til 1. juli 2017. Herefter tager vi sagen op igen.
Kaffeliste.
En revideret liste fremsendes.
13. Nyt fra Frejlev Samråd og FDF – SF var ikke til stede under dette punkt.
Årsmøde og borgermøde
RC informerede om årsmødet i Frejlev Samråd og fortalte, at der onsdag den 5. april
2017 skal være borgermøde på Frejlev Skole, hvor den fremtidige byplan for Frejlev skal
diskuteres.
Generalforsamling i FDF
RC fortalte om generalforsamlingen. Den forløb stille og roligt. Der er kommet ny
formand.
Der var et overskud på ca. 5.000,- kr. i 2016. Forventes at blive større i år, da Aalborg
Kommunes tilskud til landslejren først bliver udbetalt i 2017.
Der er i øjeblikket 99 medlemmer af FDF, hvilket er rigtigt positivt.
14. Eventuelt
JP sørger for franskbrød og rullepølse til mødet den 4. april 2017, som spises under
mødet. Vi starter kl. 18.30.
Mødet slut kl. 22.30.
Referent
Ruth Christensen

