FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 11. januar 2010
Fraværende: Sussie
Aftenen indledtes med en salme.

1. Godkendelse af mødereferat fra 10. december 2009
Referatet blev godkendt og underskrevet

2. Meddelelser ved formanden

Henning Sølver fylder 75 år den 13. januar – Karner besøger ham.
Der er aftalt møde med Sønderholm menighedsråd vedr. udvidet samarbejde
omkring økonomien.
Der har været lidt problemer med kirkecentrets naboer vedr. snerydning, men
Karner og Bjarne tager hånd om det.
Arbejdspsykolog Pia Ryom er startet op.
Modtaget ansøgning fra pensionistforeningen om støtte til foreningen, blev
bevilget.
Der er møde med bispekandidaterne den 14. februar i Støvring Sognegård.
Modtaget brev fra PriceWaterHouseCoopers med revisionsprotokolat til
underskrift. Blev underskrevet.

3. Orientering fra Aalborg Stift vedr. nye momsregler fra 01.01.2010
Bjarne orienterede om de nye regler, hvor det er besluttet, at vi ikke må være
momsfrie mht. gravlegater m.m. Det bevirker nogle voldsomme prisstigninger
på gravstederne, de sidste 3 år en stigning på 148%. Fra 1/1 2010 er det
provstiudvalget der beslutter priserne, denne beslutning har hidtil været hos
menighedsrådet.

4. Endelig drøftelse af regulativ for anvendelse af Frejlev Kirkecenter
Regulativ for anvendelse af Frejlev Kirkecenter blev drøftet. Udkastet blev
godkendt. Gitte renskriver regulativet.
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5. Mødekalender for MR – til endelig godkendelse

Forslag om den 2. tirsdag i hver måned – blev godkendt.
Møderne afholdes følgende tirsdage:
2/2, 4/3, 14/4, 11/5, 8/6, 17/8, 14/9, 12/10, 9/11 og 9/12.

6. Meddelelser fra udvalgene

Centerudvalget: Ingen meddelelser – men Ulla fortæller, at
nytårsgudstjenesten den 31. december var en stor succes. Forslag om at vi i
2010 bringer champagne ind i kirken, så der er bedre plads.
Hovedrengøring af centret bestilles af Ulla om ca. 1 måned.
Helle efterlyser en plan fra dagplejerne om, hvornår de bruger centret.
Ulla fremskaffer den.
Vedr. kalender til køkkenet aftaler Ulla og Helle i fællesskab, hvilken der er
bedst. Helle bevilges kr. 500,00 til en radio til køkkenet.
Gitte laver en ny vagtliste vedr. kirkekaffe, spaghettigudstjeneste m.m.
Landsindsamling den 7. marts – Jeanett vil gerne være indsamlingsleder,
Bjarne tæller penge op. Gerda, Anna og Gitte hjælper til.
Vedr. aflønning af Helle, har Erling oplyst, at hun min. skal have for 3 timer.
Jørn undersøger det.
Kulturudvalget: Alle møder i foråret er planlagt, efterårets planlægning er gået
i gang. Karner vil gerne have en orientering/referat fra kulturudvalget med
hensyn til de planlagte møder, Anna lovede at sende referater til alle.
Kirkebladsudvalget: Der er afholdt møde vedr. næste kirkeblad. I næste kirkeblad kommer der omtale om de næste sogneaftener.
Jørn Skøtt opfordrer til, at der afholdes et fællesmøde med Sønderholm, ikke
om økonomi, men f.eks. kirkeblad, hjemmeside, arbejdsmiljø m.m. Forslag
om at fællesmøde afholdes den 4. marts i Frejlev kirkecenter, Karner og
Pia Jødal arbejder videre med forslaget.
Sognemedhjælperudvalget:
Jeanett går på barsel den 20. marts, forventes først tilbage i 2011.
Vedr. evt. afløser for Jeanett, så tages det op på næste møde i sognemedhjælperudvalget.

7. Meddelelse fra præsterne
Jørn omdeler foreløbig gudstjenesteliste. Der afholdes provstigudstjeneste
i Nibe Kirke den 7. marts.
Der opstartes med minikonfirmanderne i Frejlev nu, forløb ca. 7 uger.
Forløbet slutter den 18. marts.
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Der er afholdt salmesangsgudstjeneste i Sønderholm kirke 3. juledag.
Arrangementet var en succes.

8.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser. Der vælges blandt medarbejderne en ny repræsentant til
menighedsrådet.

9.

Meddelelser fra kassereren
Kvartalsrapport er netop modtaget af Karner, og det ser fornuftigt ud.

10. Meddelelser fra kontaktpersonen
Jørn meddeler, at der pt. er gang i medarbejdersamtalerne. Alle samtaler
afvikles i januar måned.

11. Det nye IT-skrivebord ved Bjarne
Bjarne fortæller om det nye IT-skrivebord, virker ikke helt godt endnu.
Alle gamle dokumenter kan ikke findes. De har lovet, at det snart bliver
bedre.

12. Eventuelt
Julehilsen modtaget fra FDF
Den 6. Oktober 2010 kl. 19.00 er kirken ”udlånt” til Indre Mission.

Referent Gerda Larsen

