FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af menighedsrådsmøde d. 1. juni 2010

Dagsorden:
1.

5 minutter

2.

Godkendelse af mødereferat fra 11/05 2010
Godkendt, dog med en mindre ændring af en formulering i punkt ?

3.

Meddelelser ved formanden
Formanden foreslår et møde mellem skolen og repræsentanter fra mr, hvis
politikerne vedtager flytningen af 7. klasserne, således man i samarbejde kan
hjælpes med at løse de evt. problemer der må opstå i forbindelse med
konfirmationsforberedelsen
Førstehjælpskurset bliver taget op på det kommende p-møde
Både Jørn og Erling har brug for nye computere, rådet godkender at begge får
nye computere.
Der er kommet tilbud på installation af fjernvarme i kirkecenteret.

4.

5.

Godkendelse af budget 2011
Budget bliver godkendt, dog skal der gøres opmærksom på at grundet det nye
budget/regnskabssystem, så vil budget ikke nødvendigvis være helt præcist, idet
det endnu er svært at gennemskue, det vil derfor været hensigtsmæssigt i det
daglige arbejde at skele til budget 2010 for at få nogle tal at arbejde ud fra.
Meddelelser fra udvalgene
Kulturudvalget afholder deres næste møde i løbet af juni.
Hovedrengøring er bestilt, det undersøges om gulvet i forhallen kan fjernes og
hvad prisen er.
Anna udsender "kulturoversigten".

6.

Meddelelser fra præsterne
Præsterne ønsker, at der også er kirkekaffe til ni gudstjenesterne i
sommerperioden, Gitte laver en liste.
Vi skal have fundet en, der kan varetage undervisningen af konfirmanderne i
Frejlev om torsdagen, rådet er kommet frem til følgende tre muligheder i
prioriteret rækkefølge:
1. Jørn tager holdet mod betaling
2. En anden udefra tager holdet mod betaling
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3. Sussi tager holdet, dog aflyses minikonfirmander,
spagettigudstjenester samt BUSK gudstjenesten.
Jørn har ca. 14 dages betænkningstid.

Der er et ønske fra præsterne og menighedsrådet om, at vi på sigt bør
tilstræbe flere fælles mr-møder med Sønderholm.

7.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Margit ansøger om cafe tur til koret, det blev godkendt
Margit mindede om koncerten i Frejlev Kirke - tirsdag 15.6.2010.

8.

Meddelelser fra kassereren
Vi skal i efteråret arbejdet med et fællesformål for vores arbejde i rådet i ikke
mindst i forhold til hvordan vi fremtiden vil bruge vores penge. Kassereren
foreslår derfor at man bruger sommeren til at tænke over, hvad der gør en
kirke for os, er det de fysiske rammer eller er det de mennesker der mødes og
som udgør en slags fællesskab??

9.

Meddelelser fra kontaktpersonen
Det er ikke nødvendigt at mr-rådet er repræsenteret ved alle p-møder.

Jørn J. arbejder videre med børneattester.
Den nyansatte personalekonsulent - bør fremover inddrages i arbejdet
med ansættelseskontrakter og de nye overenskomster.
Afholdelse af personalemøder drøftes på næste mr-møde.
10.

Meddelelser fra kirkeværgen
Nyt vedr. installering af fjernvarme i kirken - arbejdet er i gang, arkitekten har
gjort de første tiltag.
Bjarne har lavet et brev til Erling vedr. menighedsrådets beslutning om, at vi
ikke ønsker, at man bruger vores kapel.
Synsrapporten er blevet godkendt.

Bjarne fremskaffer skilt vedr. fartbegrænsning - på Verdisvej.
Orienterede om kistebæring fra kapel til kirke - herunder besøg af en
konsulent fra firmaet der kan levere katafalk til transport - af kiste Eventuelt
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Referent Gitte Klitgaard

