Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
torsdag 9. januar 2014 kl. 17.30-19.00
i Sønderholm sognegård

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Bemærk:

17.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.40 - 21.45

Møde i Frejlev mhr
Fælles spisning
Fælles menighedsrådsmøde

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 3.
december 2013.

3.

Meddelelser fra formanden.
- Indtryk fra jule/nytårsgudstjenesterne.
- Underskrift af bemyndigelseserklæring.
- Ansøgning fra pensionistforeningen. (rundsendes inden mødet)

4.

Meddelelser fra kassereren.
-

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
-

-

Provstiet indkalder til seminar/informationsmøde for gravere og kirkeværger
vedr. energiforbrug og varmeforsyning i kirkerne den 4/2 2014 kl. 13.00 -16.30
på Dommergården i Nibe.

Evt. nyt fra mødet med arkitektfirmaet om udvidelse af kirkecenteret.

6.

Meddelelser fra kontaktpersonen.
-

7.

Nyt vedr. gravermedhjælperen
Meddelelser fra sekretæren.

8.

Nyt fra Aalborgprovstiers Menighedspleje.
Meddelelser fra udvalgene.

9.

Underskrift af revisionsprotokollater

Annette Gravesen indtræder i Aktivitetsudvalget efter Lene Bilde
Meddelelser fra præsterne.

10.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.

11.

Eventuelt.

Med venlig hilsen – og på gensyn
f/Karner Nøhr
formand
Ellen Bak Mortensen

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3:
Karner oplyste at han og Bjarne deltog i Budolfi kirkes nytårsgudstjeneste.
Man drøftede julens arrangementer, specielt forløbet at nytårsaften, hvor der var
forslag om, at man næste år udskænker champagnen i kirkecenteret så folk får
mulighed for at snakke sammen og at gudstjenestetidspunktet evt. fremrykkes 1
time. Tages op når julen nærmer sig.
Alle skal sørge for at få adgang til Googlekalenderen.
Bemyndigelseserklæringen blev underskrevet.
Pensionistforeningen bevilges samme beløb som sidste år = kr. 3.000,00.
Ad 4:
Revisionsprotokollatet blev underskrevet. Ruth følger op på
revisionsbemærkningerne
Hilsen fra Huset Venture med ønsket om glædelig jul og godt nytår.
Elforbruget er faldet det foregående år.
Ad: 5:
Jane og Bjarne deltager .
Karner orienterede om møde med arkitekt (plusArkitekter) og Bent Flyvholm fra
provstiudvalget vedr. udvidelse af kirkecenteret. Oplæg er modtaget. Der er
udarbejdet en tidsplan for gennemførelsen af byggeriet. Man afventer forslag fra
arkitekten.
Rundsendt ansøgning om overgang til digital kirkegårdsprotokol blev godkendt.
Ad. 6:
Der skal ansættes en ny gravermedhjælper i perioden medio marts til primo
december 2014.
Annette G. sørger for udarbejdelsen af et stillingopslag med et timetal på 25 til 30
timer om ugen.
Jane er på kursus i uge 3 og uge 7. Jane kan træffes på mobiltelefonen i
perioderne.
Det er aftalt med Jane at hun inviteres til næste møde for at orientere
menighedsrådet under punkt. ”Nyt fra graveren”.

Alle skal huske at slette Emil i mailboksen
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 7:
Nyt fra Aalborgprovstiers menighedspleje udsættes til næste møde.
Sekretæren udarbejder en oversigt over fødselsdage for medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer.

Ad 8:
Annette Gravesen indtræder i aktivitetsudvalget efter Lene Bilde.

Ad 9:
Behandles på fællesmødet.
Ad 10:
Behandles på fællesmødet.

Ad 11:
Vandværket og Frejlev Samråd fik tilladelse til at benytte kirkecenteret den 27.
marts 2014 og 29. januar 2014.
Cowi har fået tilladelse til at bruge billeder fra kirkegården.
Møde med naboerne afholdes snarest muligt.
De nye kopimaskiner er meget billigere i brug end de forrige.
Karner og Annette G. kan ikke deltage i nytårskuren.
Det foreslås at menighedsrådsmøderne fremover holdes kl. 17.00.

Referent: Ellen Bak Mortensen

