Dagsorden til ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

tirsdag 6.januar 2015 kl. 17.00 – 20.00
i Kastanjegården.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 2. december
2014.

3.

Meddelelser fra formanden.

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.

6.

Meddelelser fra kassereren.

7.

Nyt fra udvalgene.

8.

Nyt fra præsterne

9.

Eventuelt

Med venlig hilsen – og på gensyn

f/Karner Nøhr
formand
Ellen Bak Mortensen

NB! Mødet starter med spisning.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Til stede var: Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Bodil Elkjær, Ruth Christensen,
Margit Mühlbach, Annette Gravesen, Helle Bang.
Afbud fra: Jørn Skøtt Andersen og Ellen Bak Mortensen
Ad. 1:

Tilføjelse til dagsorden:
Meddelelse fra medarbejderrepræsentanten sættes ind som pkt. 7.

Ad.2:

Ruth havde en enkelt ændring til referatet.
Albertslundlampen er opstillet på parkeringspladsen og ikke på kirkestien.

Ad. 3:

Julegaverne er velmodtaget. Der mangler kun til Liselotte –
personalekonsulent. Liselotte henter den selv den 7. januar 2015.
Bjarne og Karner deltog i den årlige nytårsgudstjeneste i Budolfi for de
offentlige embeder i Aalborg.
Tak til præster og alle medarbejdere for gode jule- og nytårsgudstjenester.
Vi har modtaget en ansøgning fra Sønderholm/Frejlev Pensionistforening
om et tilskud til foreningen. Vi giver 5.000,- kr. som i 2014.
Elin Knudsen har tilbudt, at vi kan modtage et vægtæppe, som hun har
lavet. Vi blev enige om at vente til det nye kirkecenter er færdige for at se,
om der er en plads til det.

Ad. 4:

Intet nyt fra Jane.
Mangler stadig nyt om sygedagpenge.
Vi skal have lavet en annonce om gravermedhjælper. Den sendes til
godkendelse hos Liselotte – personalekonsulent. Den opslås i Nibe Avis,
Ugeavisen og Jobindex (Annette snakker med Liselotte om Jobindex.)

Ad. 5:

Forhandlinger om rejsegilde. Det er aftalt til torsdag den 15. januar 2015
kl. 14.
Der er lavet en vurdering af gulvmateriale i de forskellige rum. Der
indkaldes til møde om mulighederne tirsdag den 13. januar kl. 10.00. På
kirkekontoret. Der er deadline den 15. januar. Forslag om gulvmuligheder
sendes rundt. (Senere ændret til den 15. januar kl. 10.30 på grund af
begravelse.)
Der er kommet forslag om, at vi skal ansøge fonde om penge til nyt flygel.
Margit og Bjarne vil gerne undersøge det. Prisniveauet ligger på ca.
100.000,- kr. inkl. moms. MR synes, det er en god ide.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Karner, Bjarne og Mogens Kaiser sender en anmodning til Stiftet om
udbetaling af stiftslån snarest muligt.
Ad. 6:

Ruth foreslog, at der skal laves en politik om ansøgninger. Ruth laver et
forslag.
Hannas nye mac blev godkendt.

Ad. 7:

Margit vil gerne have overført 4.000,- kr. til personaleudflugt.
Ruth sørger for, at Mogens Kaiser overfører beløbet til Margits konto.

Ad.8.

Der holdes møde den 7. januar i begge aktivitetsudvalg.

Ad. 9:

Minikonfirmandundervisning starter op. Bente Schüsler hjælper Sussie, og
Helle Bjerregaard hjælper Jørn.
Medarbejderne er blevet enige om at mødes til kaffe hver tirsdag
(tirsdagskaffe).

Evt.

Menighedsrådet giver en gave til Henning Sølver Pedersen i anledning af
hans 80 års fødselsdag den 13. januar 2015.
Vedrørende IT-skrivebord skal vi have undersøgt, om vi alle er blevet
tilmeldt, således at vi får en mail om nyt på skrivebordet. Karner og Bjarne
kigger på det.

Mødet afsluttet kl. 19.30.

