FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag den 05. januar 2016 kl. 17.00 – 19.30
i Frejlev Kirkecenter
Afbud: Ellen

Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 01/12 2015
Godkendt og underskrevet
3.

Meddelelser fra formanden
- Godt nytår
- Velkomst til ny medarbejderrepræsentant
- Ansøgningen vedr. honorar til kontaktperson
- Referat fra Kristoffer Faurby, Task Force i Myanmar (bilag)
Jonna Gertsen blev budt velkommen som ny medarbejderrepræsentant.
Provsten har svaret, at provstiet ikke imødekomme ansøgning om højere honorar til vores folkevalgte
kontaktperson (og præsteforeningens aftale om honorar har vi ingen indflydelse på – det var heller ikke
på tale i vores ansøgning), så vi må acceptere forskelligheden i honorar til de to sognes kontaktpersoner.
Kristoffer Faurbys referat var udsendt forud for mødet.
Pensionistforeningen har søgt om tilskud til deres aktiviteter. De er som tidligere år bevilget 5.000 kr.
(Formand Kaj Kristensen går af som formand ved den kommende generalforsamling.) Bodil Elkjær
udfylder Ellens plads som menighedsrådets repræsentant i pensionistforeningen under Ellens sygdom.
Pensionistforeningen har pt. 162 medlemmer bosiddende i Nibe, Sønderholm og Frejlev.
Forespørgsel til provsten om et manglende menighedsrådsmedlem og ikke flere suppleanter er efter
mødet besvaret med, at vi kan køre mr-perioden ud, og Ellen må deltage, når hun kan.
4.
Medarbejderrepræsentanten
Jonna takkede menighedsrådet for velkomsten som ny medarbejderrepræsentant.
Der er ikke indkommet ønsker eller spørgsmål fra medarbejderne.
5.
Meddelelser fra kontaktpersonen
Annette gav officiel information, at graver Jonna Gertsen på medarbejdermøde den 15/12 2015 er valgt
som ny medarbejderrepræsentant.
Orientering om afløsning ved begravelser/bisættelser o.l. tirsdage og onsdage ved kirkesanger Dorthe
Amalies deltagelse i et 6 ugers motionsforløb for kræftramte med start 4. januar. Theresa er villig til at
afløse, såfremt hun kan. Orientering om forslag til aflønning/afregning ved sådant.
Sussie orienterede om og gennemgik for menighedsrådet samarbejdsaftale med vores nye minikonfirmandunderviser. Sønderholm står som arbejdsgiver og udbetaler lønnen. Herefter benyttes fordelingsnøglen.
Samarbejdsaftalen blev godkendt af menighedsrådet. Den bliver (som den skal) offentliggjort på stiftets
hjemmeside.
6.
Meddelelser fra kassereren
’Kvartalsrapport’ og ’Budget, formål’ er udsendt forud for mødet. Ruth gennemgik og besvarede
spørgsmål. Kvartalsrapporten blev godkendt og underskrevet.
Vore betalinger i 2015 til provstiet af midlertidigt lån er klaret, lige som puljen til vedligehold af
Verdisvej er tilbageført til provstiet.
Ruth vil fremover modtage fra regnskabsføreren en debitorliste over regninger, der ikke er betalt.
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I forbindelse med aflønning af Jørn Skøtt Andersen må menighedsrådet være opmærksom på, at i
henhold til aftale med stiftet modtager Frejlev Menighedsråd regning fra stiftet på ca. 20.000 kr. årligt
for JSA’s TR-job for præsterne og ca. 8.000 kr. årligt for JSA’s arbejde på ’demensområdet’.
Diskussion om mulig misforståelse i den forbindelse, men det er siden bekræftet af såvel stift som provsti.
Fuldmagt til nyt Dankort til graveren underskrives.
7.

Meddelelser fra udvalgene
- Præstegårdsudvalg - Forpagtningsaftalen
Karner orienterede om status og fremtidigt vedligeholdelsesarbejde i præstegården.
Den eksisterende forpagtningsaftale udløber ult. 2016 og ny aftale sættes i udbud.
- Overskydende inventar i Kirkecenter (Bodil)
Bodil orienterede om overskydende inventar i kirkecentret (borde, gamle gardiner mm.) Det undersøges
om fx FDF vil kunne bruge de overskydende borde. De må foræres væk.
I to depotrum monteres hylder på endevæggen mod vest. Bjarne sætter dette i værk.
Kulturudvalget meddeler, at billetter til koncerten 21/01 i Sønderholm Kirke er så godt som udsolgt.
8.
Meddelelser fra præsterne
Jørn Skøtt Andersen har nyt fastnet-telefonnummer: 98 34 10 14. Mobil: 23 62 18 78 gælder stadig.
Det oplyses, at der er kommet ’en åbning’ mht. konfirmandundervisning, så denne kan lægges inden for
skolernes timetal, men timetallet for konfirmandundervisning er reduceret og er pt. på 37 timer.
9.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Hastighedsskiltet på Verdisvej
Bjarne orienterede om baggrunden for nedtagelse af hastighedsskiltet på Verdisvej.
Menighedsrådet sender ansøgning til Nordjyllands Politi Trafiksektionen om skilt, der lovligt kan opsættes.
- Status for billed/lyd fra kirken til kirkecentret
Umiddelbart inden jul konstaterede TL-Bygs elinstallatør en periodisk fejl, så lyden indimellem knaser.
Fejlen er sammen med leverandør PhonicEar lokaliseret, og snarest udskiftes den ’skyldige’ komponent.
Alle fejl/uregelmæssigheder i transmissionen af billede og lyd fra kirken til kirkecentret, som
konstateres, må omgående meddeles til Bjarne.
Bjarne har udlånt Frejlev Kirke til Focus Folkeoplysning til et kulturarrangement onsdag den 13/04
2016 kl. 13-16 med forfatter Lars Morell om Per Kirkebys udsmykning. Deltagelse i arrangementet
kræver tilmelding til Focus og betaling af 100 kr. (for ikke-medlemmer).
Det blev besluttet at personale og menighedsrådsmedlemmer i Frejlev, der måtte ønske at deltage kan
få udgiften dækket af menighedsrådet. (Naturligt forbehold for deltagerantal hos Focus.) Hurtig
henvendelse pr. mail til Bjarne, som vil forsøge en samlet tilmelding.
Af de to eksisterende bøger om Frejlev Kirke er den første (den brune) udsolgt. Bjarne tjekket op om
muligheden for genoptryk (betalt af den konto, som salget af bøger og postkort i kirken går ind på).
10.

Evt.
Referent:
Bjarne Bang-Schnack

