Referat fra ordinært MR-møde
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

tirsdag 08. januar 2013
kl. 19.00
i Frejlev Kirkecenter

Dagsorden:
1.

5 min.

2.

Godkendelse af mødereferat fra 06/12 2012

3.

Meddelelser ved formanden
- Ansøgning fra Esrum Kloster om lån af messehagelerne

4.

Fastsættelse af mødekalender for mr-møder i 2013 (bilag)

5.

Ny leasing-aftale af fotokopimaskiner i Sønderholm og Frejlev
(bilag udsendt 26/12 2012)

6.

Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
- Dato
- Hvem kan hjælpe til?

7.

Gennemgang af forretningsorden for menighedsrådet (udleveret 06/12 2012)

8.

Gennemgang af vedtægter (udleveret 06/12 2012)
(kasserer, kirkeværge, kontaktperson, sekretær, præstegårdsudvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg)

9.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Projekt våbenhus
- Ansøgning om lukning af kirken i 5 uger
- Indvendig kalkning af kirken i forbindelse med lukningen til sommer

10.

Meddelelser fra udvalgene

11.

Meddelelser fra præsterne

12.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

13.

Meddelelser fra kassereren
- Godkendelse af revisionsprotokollat 2012

14.

Meddelelser fra kontaktpersonen

15.

Eventuelt

Alle var til stede.
Ad. 1:
Annette fortalte om sit engagement i Fokus Folkeoplysning.
Ad. 2:
Godkendt og underskrevet.
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Ad 3:
Ansøgning fra Esrom Kloster om lån af messehaglerne blev godkendt.
Karner Nøhr besvarer forespørgslen og Bjarne Bang-Schnack er tovholder på
”projektet” i samarbejde med præster/graver.
Bjarne og Karner deltog i Budolfi kirkes officielle nytårsgudstjeneste den 7. januar
2013.
Alle medlemmer blev opfordret til at tilmelde sig relevante kurser.
Der bestilles 10 Kalendere fra menighedsrådsforeningen (Bjarne)
Alle skal have adgang til Google-kalenderen. Hanna kontaktes.
Ad. 4:
Endelig vedtagelse af mødekalenderen udsættes til efter et møde med Sønderholm
menighedsråd, som blev planlagt til den 5. februar 2013 kl. 19.00 i Frejlev. Mødet
indledes med fællesspisning. De respektive råd mødes kl.18.00 til behandling af
lokale sager.
Ad. 5:
Bjarne redegjorde for gruppens arbejde og forklarede om Kirkeministeriets SKI aftale.
Aftalen blev godkendt og sendes til godkendelse i provstiet.
Ad. 6:
10. marts kl. 9.00. Jeanett er indsamlingsleder. Bodil og Ruth står for maden.
Bjarne, Ellen og Per Jørgensen er optællere. Jeanett bedes kontakte Per Jørgensen.
Karner Nøhr kontakter Jeanett.
Ad 7:
Forretningsorden for Frejlev menighedsråd blev udfærdiget og godkendt.
Ad. 8:
Udsættes til næste møde..
Ad 9:
Bjarne orienterede om projekt våbenhus. Licitationen blev vundet af TL-byg.
Der er bevilget flere penge end tilbuddet lød på, og der er hos provstiudvalget søgt
om tilladelse til at bruge det overskydende beløb til indvendig kalkning af kirken.
Biskoppen er ansøgt om tilladelse til lukning af kirken i 5 uger og gudstjenesterne
flyttes til kirkecenteret.
Ad. 10:
Annette indkalder til møde i kulturudvalget.
Jørn orienterede fra kirkebladsudvalget, og drøftelse af det fremtidige PR-arbejde i
pastoratet foreslås som et punkt til det fælles møde med Sønderholm.
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Præstegårdsudvalget holder møde den 9. januar 2013.
Ad. 11:
Sussie uddelte gudstjenesteliste for perioden 24. feb. – 14. juni 2013. Denne blev
gennemgået. Gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag holdes i Frejlev med efterfølgende
sang på kirkegården ved pigekoret. Revideret liste udsendes senere.
Konfirmanderne tilbydes at holde fælles morgensamling i kirkecenteret på Blå
Mandag. Menighedsrådet giver kaffe.
Kollektliste er udfærdiget og fremlægges til det fælles møde med Sønderholm.
Man vedtog at 1 menighedsrådsmedlem kan blive tilknyttet pensionistforeningens
bestyrelse. Ellen Bak Mortensen blev foreslået.
Ad. 12:
Ingen.
Ad. 13:
Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.
Kassereren orienterede om at bilag for fremtiden sendes til regnskabsføreren med
post en gang om ugen.
Ad. 14:
Kontaktpersonen er i gang med APV
Arbejdstilsynet har meldt at de kommer på besøg i løbet af foråret.
Der afholdes møde den 10.1. 2013 i Sønderholm ang. rammetid og rådighedstid for
graver og organist i Sønderholm.
Efter at medarbejderrepræsentanten havde forladt mødet, blev der fremlagt et brev
fra en ansat. Brevet blev drøftet.
Ad.15:
Intet.
Referent: Ellen Bak Mortensen

.

