FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af menighedsrådsmøde d. 6. januar 2009
Tilstede: Sussie Nygaard Foged, Jørn Jensen, Ulla Sølver, Karner Nøhr, Bjarne
Bang-Schnack, Jørn Skøt Andersen, Gerda Larsen og Gitte Klitgaard
Referent: Gitte Klitgaard
Ad1) Godkendelse af referat fra mødet d. 2/12 2008
- Godkendt uden bemærkninger.
Ad2) Kurser Menighedsrådet opfordres til at deltage i
menighedsrådsforeningens kurser. Ellers afventer vi situationen og venter
med større kurser.
Ansøgninger Vi har modtaget en ansøgning fra Sønderholm og Frejlev
pensionistforening, KN kontakter Judith Hansen for at få et indtryk af –
hvilke tilskud foreningen forventer i 2009. En evt. ny ansøgning vil
blive behandlet på næste MR-møde. (KN)
Konstituering Der skal på næste møde laves vedtægter, forretningsorden
og div. regulativer for menighedsrådet. Karner søger for at få dem printet
ud fra it-skrivebordet.
Økonomi Gitte tager kontakt til Erling og de vil sammen etablere en
ramme for det fremtidige samarbejde, og om hvordan rollerne fordeles
mellem kassereren og regnskabsføreren.(GK)
Der vil blive taget kontakten til provstiudvalget, i forhold til de ekstra
udgifter der har været i forbindelse med de mange tyverier, gerne inden d.
22/1, således at de kan komme med i betragtningen i forhold
regnskabsåret 2008. (BB og KN)
Der er i budgettet for 2009 ikke taget højde for delingen af posten som
henh. kassereren og regnskabsfører, hvilket betyder at der mangler en ca.
10.000 i budget under lønudgifter.
Karner undersøger, hvad honoraret til kasserer og regnskabsfører præcist
skal være og beder derefter Erling om at foretage udbetaling.
Karner finder og får underskrevet dokument for lånet på taget.
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Nye medarbejdere sognemedhjælper Jeanette Grods er blevet budt
velkommen i dag, og er indbudt til at deltage i det næste møde, og vil der
få mulighed for at komme med gode forslag og hører lidt om vores
arbejde.
Helle Bjergaard er blevet ansat som servicemedarbejder i kirkecenteret.
Ved ansættelsen er det blevet aftalt med Helle, at hun selv sørger for at
føre kalender. Det vil sige, at mindesammenkomster og andet bestilles
direkte hos Helle og der må meget gerne sendes en mail til Sussie, således
at hun har mulighed for at koordinere med kirkens øvrige aktiviteter. Der
er på mødet talt om hvordan vi kan være med til at lette arbejdsgangen for
Helle, ved f.eks. selv at lave kaffe til menighedsrådsmødet, og hen af
vejen, se om der er andre stedet hvor vi kan hjælpe til.
Der er nu ansat en ny kirkesanger Dorthe Amalie Rasmussen, som er
startet. Hun er ligeledes indbudt til næste menighedsrådsmødet.
Videre formidling af information og post Karner har ansvaret for at
videreformidle den post som han modtager, og som han mener skal
videreformidles. Det foreslås, at der laves en postbakke til
menighedsrådet, samt at der laves en bakke til formanden, disse stilles på
kontoret.(Sussie søger for indkøbet)
Personalet (alle ansatte) skal have mulighed for at bruge de informationer
der ligger på It-skrivebordet, dette kan de gøre via et gæste login, således
at de kan få informationer uden dog at kunne læse posten.
De af personalet som er interesseret i menighedsrådsbladet, skal have
mulighed for at få det. Dette drøftes på personalemødet d. 13. januar (Jørn
Skøtt Andersen giver beskeden til Erling om effektuerer)

Valg af medarbejderrepræsentant Medarbejderne i Frejlev skal vælge en
medarbejderrepræsentant. Medarbejderne fra Frejlev vil blive indkaldt til
et møde ifm. personalemødet d. 13. januar kl. 14:00, således at de kan
vælge en repræsentant.
Gudstjenester for det kommende kvartal Sussie har udsendt en liste over
gudstjenesterne for det næste kvartal, menighedsrådet har godkendt listen.
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Kandidat til provstiudvalget Karner kontakter Sønderholm og Nørreholm
for at finde en evt. fælles kandidat til provstivalget, med det in mente, at
det er vigtigt, at vi står sammen om en kandidat, således at vi har størst
chance for at få en repræsentant valgt ind, men også for at styrke et
fremtidig samarbejde i mellem de 3 råd.
Karner undersøger om der også skal opstilles en til stiftsmiddeludvalget
og om Sønderholms kandidat evt. også opstiller til denne post.
Ad3)
- Stiftsmenighedsrådsstævne afholdes d. 16. maj
- Mødekalender for resten af året: d. 3. marts, d. 14. april, d. 12. maj, d.
16. juni, d. 18. august, d. 15. september, d. 20. oktober, d. 17. november
og d. 10. december. Alle dage kl. 19:00.
- På næste møde diskuteres der om der kunne gøres mere ud af kirkekaffe
i Frejlev.

