FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 11. januar 2011
Afbud fra Sussie, Gitte deltog kun delvist i mødet
1. 5 minutter
Aftenen indledtes med en salme.

2. Godkendelse af mødereferat fra 9/11, kort møde 9/12 2010
Referaterne blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
Gitte gav en kort information omkring attestation og godkendelse af bilag til
Venture House, som pr. 1. januar har overtaget regnskabsføringen for Frejlev
sogn.
Karner har inviteret Gudrun og Margit til at deltage i møde med Venture – for
at sikre det gode samarbejde fremover omkring regnskabsføringen.
Ansøgning fra Kathrine Staghøj Liisberg om tilskud til inspirationsrejse til
Oslo – blev bevilget kr. 1.400,00.
Ansøgning fra støtteforeningen v/Skipper Klement Centrets Venner om
tilskud til friluftskoncert den 14/7 2011 – blev bevilget kr. 500,00.
Ansøgning fra FDF om tilskud til FDF landslejr 2011 – blev bevilget
kr. 5.000,00.
Lignende beslutninger bør fremover drøftes på et fællesmøde.
Invitation til årsmøde i Aalborg Menighedspleje den 31/1 2011.
Ansøgning fra Pensionistforeningen om tilskud til foreningen – Karner
aftaler med Sønderholm Menighedsråd.
Hilsen fra provst Jens Anders Djernes om besvarelse af spørgsmål til
en bog, som forfatter Hasse Bo er ved at skrive. Omhandler bl.a. udsmykning
m.m. i Frejlev Kirke. Karner spørger Henning Sølver om han har lyst.
Internetforbindelse til kirkecenterværtinde Helle – Karner undersøger
mulighed for evt. internetforbindelse til Helle B.

4. Meddelelser fra udvalgene
Centerudvalget:
Legestuen får ikke flere penge bevilget af kommunen.
Ulla undersøger det lidt nærmere.
Ulla ansøger om nye planter til det store mødelokale – blev bevilget.
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Kulturudvalget:
Anna fortæller om udvalgets arbejde med planlægning af næste sæsons
sogneaftener – og koncerter.
Anna fremsender referat / oversigt over aktiviteterne i den kommende sæson.
Næste sogneaften er den 18. januar i Frejlev med Jes Dige.

5. Meddelelser fra præsterne
Nyt kirkeblad udkommer snart.
Gudstjenestelisten – friluftsgudstjeneste i Ryhøj den 29. maj.
Vi har drøftet friluftsgudstjenesten, og det er Frejlevs ønske at den næste år
afholdes i Frejlev.
Præsterne har aftalt et møde med skoleledelsen om konfirmandundervisning
m.m.

6.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser

7.

Meddelelser fra kirkeværgen

8.

Meddelelser fra kontaktperson

Bjarne gør opmærksom på, at da Dagli’ Brugsen lukker, vil han forsøge at få
flyttet ”kirkens skab” til Rema 1000.
Bjarne fortæller, at den samlede udgift for fjernvarme til kirkecentret er
indbetalt fra Provstiet.

Ingen meddelelser

9.

Oversigtskalender
Menighedsrådsmøder for 2011:
8/2, 12/4, 10/5, 14/6, 9/8, 13/9, 11/10, 8/11.
Fællesmøde den 3/3 og 1/12, begge i Sønderholm.

10. Eventuelt
Jørn Skøtt overfører alle mødedatoer til den elektroniske kalender.

Referent Gerda Larsen
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