FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012
Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen
Aftenen indledtes med en salme

1. 5 min.
Bjarne indledte aftenen med at fortælle fra Nytårsgudstjenesten i Budolfi
Kirke den 2. januar.

2. Godkendelse af mødereferat fra 08/11 2011
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser ved formanden
-

Velkommen tilbage til Margit Mühlbach – Margit starter langsomt op
igen i løbet af januar måned
Nytårsgudstjeneste i Frejlev Kirke, en stor succes
Sogneindsamling 4. marts 2012, Jeanett spørges om hun stadig vil stå for
opgaven.
Resultat af nyt takstblad vedr. kirkecentret, blev godkendt – dog skal der
stå, at arrangementet max må have en varighed af 1½ time.
Evt. nyt vedr. mødet 6.dec. 2011 med gravere og kirketjenere – vedr.
samarbejde på tværs af sognene, der er ikke noget nyt pt.
Betænkning 1527 vedr. provstestillingen/provstiets funktion – Karner
fortalte lidt om indholdet, bl.a. at provstestillingen kan søges af alle, ikke
kun fra provstiet.

4. Gudstjenestetider – samordning i provstiet?
Spørgsmålet om vi skal have gudstjeneste kl. 9.30 og 11.00 hele året – for at
vi evt. kan samarbejde med andre sogne. Afventer. Evaluering af
gudstjenestetiderne på forårets fællesmøde, ligesom hjemmesiden skal
evalueres. Spamfilter bør installeres.

5. Valg 2012
Valgbestyrelse – bestyrelsens arbejde
Valgbestyrelse er Merete, Bjarne og Ulla – Bjarne er formand.
Der samarbejdes med Sønderholm om forløbet. Bjarne koordinerer.
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Hvis Frejlev kommer over 3000 medlemmer, skal menighedsrådet
forøges med 1 medlem.

6. Verdisvej – vedligeholdelse
Karner har talt med nogle af beboerne, nogle er positive overfor at få vejen
asfalteret, andre ikke. Der arbejdes videre med sagen.

7. Provstimøde – 28/3 kl. 19.00 med ledsager
Vi får besøg af Biskop Niels Henrik Arendt. Mødet finder sted i Skal
Pavillionen.

8. Meddelelser fra kirkeværgen
Dørtrin – godkendt i provstiet, at arkitekten laver et detaljeret projekt til at
løfte gulvet i våbenhuset. Skitseforslag er principgodkendt hos
Nationalmuseet.
Krucifikset i kirken – Nationalmuseet har foreslået reparation af overfladen.
Vurderes ved næste provstesyn.
UV-folie på vindue tættest på pulpitur – Merete bestiller det.
Skuffer til præstekontoret, blev besluttet, at vi indkøber den tilbudte reol,
pris ca. kr. 12.500,- incl. moms. Bjarne forestår indkøbet.
Fjernvarmeforbrug i kirkecentret – Bjarne har modtaget årsopgørelse for el og
fjernvarme, betalt kr. 47.800 i el, fjernvarmeforbrug for året 2011 kr. 22.091,-,
vi har sparet ca. kr. 25.000,00.
Studietur – Kirkecentre - lørdag den 21/1 kl. 9.10 – 16.45 – flot program
Bjarne har lavet. Starter i Storvorde med rundstykker, som vi medbringer.
Per Kirkeby var på besøg den 11/11 2011. Han synes, der mangler at blive
malet lidt i tårnrummet, det vil Per Kirkeby gerne gøre. Per Kirkeby
fremsender forslag.
Nye takster vedr. vedligeholdelse af gravsteder er modtaget fra
provstiudvalget. Bjarne sender gerne, hvis nogen ønsker at se dem.

9. Meddelelser fra udvalgene
Kulturudvalget:
På søndag er der nytårskoncert i Sønderholm Kirke kl. 15.00.
Følg med i kirkebladet om de kommende sogneaftener.
Næste møde i februar – Niels Højlund.
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10. Meddelelser fra præsterne
Pinsearrangement i Frejlev – kører som sidste år. Sussie Foged stemte imod,
da Sussie mener vi sender et dårligt signal i pastoratet med 2 arrangementer
samme dag. Foreslog i stedet Kristi Himmelfartsdag.
Spaghettigudstjeneste – produktion af kødsovs m.m. – Bodil vil gerne udlåne
kogeplader til formålet, Bodil spørger om Helle vil lave kødsovsen.
Den 2. og 3. februar skal konfirmanderne på konfirmandlejr på Hørby
Efterskole.
Jørn er nu på 100% fuldtid, SF & JSA – aftaler arbejdsfordeling i samråd med
Provsten.
Her i foråret tager Sussie minikonfirmanderne, Jørn nogle flere gudstjenester .

11. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Margit har frabedt sig at være medarbejderrepræsentant i den kommende tid.
Der vælges en ny på næste kalendermøde.

12. Meddelelser fra kassereren
Merete har undersøgt omkring udlæg fra medarbejderne, man kan få nogle
betalingskort via vores bankforbindelse. Merete får til opgave at undersøge
hvad behovet er, og evt. bestille nogle kort.
På næste møde kommer der budgetoplæg.

13. Meddelelser fra kontaktpersonen
Merete beretter om et par uheldige episoder vedr. udbetaling af løn og noget
godtgørelse – en del af det bringes først i orden i 2012.

14. Årsplan 2012 – med udkast fra Sønderholm
Følgende mødedatoer i 2012:
Fællesmøde den 2. februar 2012 i Frejlev Kirkecenter kl. 18.00, starter med
spisning.
On14/3 mr-møde i Frejlev
Ti 10/4 mr-møde i Frejlev
Ti 8/5 mr-møde i Frejlev,
udflugt den 3/6, Sønderholm arrangerer,
ti 19/6 mr-møde i Frejlev,
ti 14/8 mr-møde i Frejlev,
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to 6/9 fællesmøde i Sønderholm,
ti 11/9 menigheds- og opstillingsmøde i Frejlev,
ti 9/10 mr-møde i Frejlev,
ti 6/11 mr-møde i Frejlev,
to 6/12 fælles julefrokost for alle medarbejdere samt 2 afgående og 2 nye
menighedsråd
Bjarne sender forespørgsel til Sønderholm Menighedsråd om, at vi pga. både
gamle og nye rødder denne ene gang holder julefrokost separat i Sønderholm
og Frejlev.

15. Eventuelt
Jørn Skøtt har meddelt, at Judith Hansen fratræder som formand for
pensionistforeningen. Karner har lovet at deltage den dag.

Referent Gerda Larsen
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