FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 14. juni 2011
Afbud fra Merete
Aftenen indledtes med en salme

1. 5 min.
Karner indledte aftenen, fortalte fra morgensangen hos Merete og John,
og fra pinsedags-arrangementet i Frejlev Kirke, begge dele meget vellykket.

2. Godkendelse af mødereferat fra 10/5 2011
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser ved formanden
- Ansøgning fra Sct. Nicolaitjenesten, blev bevilget det samme beløb som
-

-

sidste år.
Ansøgning fra FDF, blev bevilget det samme som sidste år, kr. 7.000,00.
Forespørgsel fra arkitekt Brøgger på vegne af Rold Skov Refugium om lov
til at besøge Frejlev kirke den 8/3 2012. Ok – Henning Sølver bliver spurgt
om han vil vise rundt / fortælle om kirken.
Sognemøde i Frejlev – blev aftalt til den 9. oktober efter gudstjenesten kl.
10.30, hvor der vil være et lille traktement.

4. Status omkring fjernvarme til kirken
-

-

Referat fra provstiudvalgsmøde, (er sendt ud).
Økonomien hænger dog slet ikke sammen, der forsøges at få et tilskud fra
Real Dania. Anmodning er sendt af sted fra Provstiudvalget.
Varmekonsulent fra elforsyningen har været på besøg vedr. optimering af
el-varmeanlægget i kirken. Umiddelbart kan der ikke spares noget, dog
kan der optimeres ved ventilationsanlægget. VenTek fra Sønderholm er sat
på opgaven.

5. Valget 2012 – hvem opstiller?

Der blev spurgt rundt – ikke alle har pt. taget stilling.
Jørn Jensen ønsker at udtræde af rådet, allerede fra januar 2012.

6. Medhjælp til hjemmeside og kirkeblad
Blev besluttet, at Hanna kører hjemmeside og kirkeblad mod betaling,
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alt ifølge referat fra sognemedhjælperudvalgsmøde.
Vigtigt, at der bliver taget billeder fra diverse arrangementer i Frejlev,
noget vi alle skal huske på. Kamera findes på kontoret.
Karner spørger Anna (tidligere menighedsrådsmedlem) om hun er
interesseret i at sidde i kirkebladsudvalget.

7. Opgradering af Jørn Skøtt Andersen til 100%
Blev besluttet, gældende fra 1. januar 2012

8. Ekstern underviser til minikonfirmandundervisningen
Kirkebillen v/Kirsten Stokholm Jørgensen, har tilbudt at undervise 2 hold
minikonfirmander i Frejlev i efteråret 2011 for kr. 21.360,00 + moms, incl.
materialer. Blev bevilget.
Sussie laver aftalen med kirkebillen.

9. Lokalplan for ”Boliger, Griegsvej, Frejlev”
- Lokalplanforslag i høring
- Skal Frejlev Menighedsråd udtale sig?
Blev besluttet, at vi bakker op om Frejlev Samråds udtalelse.

10. Meddelelser fra udvalgene
Kirkebladsudvalget: Forslag om, at fra marts 2012 udkommer kirkebladet kun
3 gange årligt, juli-august-september-oktober, november-december-januarfebruar, og marts-april-maj-juni, forslaget blev vedtaget. Blev bevilget, hvis
der er brug for ekstra sider, er det ok fra rådet. Kører som forsøgsperiode i 2
år, gældende fra marts 2012.
BUK – udvalget mangler repræsentant fra Frejlev, Karna deltager fremover.
Næste møde i udvalget 15. september kl. 16.30 i Sønderholm Sognegård.
Centerudvalget: Ulla har modtaget opsigelse fra legestuen, gældende fra 1.
maj 2011.
I stedet laves en kontrakt til heldagslegestuen på de 2 månedlige dage, hvor de
er i kirkecentret. Legestuen skal være i kirkecentret om mandagen.
Legestuen tager legetøjet med hjem til sommerferien.
Ulla og Karna rydder op i depotrummet. Hvis de har brug for hjælp, siger de
til.
Ombetrækning af 12 gule stole, Karner har fået 3 tilbud, billigste kr. 760,00
pr. stol ex. moms, blev besluttet, at det udskydes til senere.
Evt. forslag til udvidelse af kirkecentret bedes sendt til Bjarne eller Karner.
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Præstegårdsudvalget: Ombygning af præstegården starter uge 26. (se referatet
fra Sønderholm)
Da lejekontrakterne for kirkernes jorde udløber pr. 1. januar 2012, arbejdes
der pt. på en ny udbudsrunde.

11. Meddelelser fra præsterne
Sussie henviser til referatet fra Sønderholm menighedsråd vedr.
minikonfirmander.
Vedr. konfirmandundervisningen så mangler vi udstyr til undervisningen,
bibler til undervisningsbrug m.m. Blev vedtaget at vi indkøber udstyr m.m. til
undervisningsbrug.
Karner hjælper med indkøb af AV-udstyr.

12. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
På sidste kalendermøde blev det besluttet, at Margit kun er repræsentant i
Frejlev, Anni blev valgt i Sønderholm.
Medarbejderne vil gerne afholde et årligt fælles fagligt /socialt arrangement,
Margit forespørger, om rådet vil give et beløb, Margit og Anni kommer med
et oplæg.
Mette og Jørn Jensen aftaler dato for medarbejdermøde i september måned.

13. Meddelelser fra kassereren
Karner oplyser følgende på vegne af Merete:
Provstiet har modtaget budgettet.
Budget 2012, fordelingsnøgle er fremlagt og godkendt, dog er der en vis
uoverensstemmelse vedr. kopimaskiner.
Blev vedtaget, at fordelingsnøglen bruges på begge kopimaskiner fra
01.01.2012.

14. Meddelelser fra kontaktpersonen

MUS-samtalerne – er gennemført, glade medarbejdere i sognet, skønt.
Tove fortsætter som vikar, foreløbig indtil januar.

15. Meddelelser fra kirkeværgen
Der er bestilt et ekstra skraldstativ til centret.
3 tilfælde, hvor Bjarne har skrevet til gravstedsholdere vedr. renholdelse af
gravsted.
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Hærværk på det gamle Winther-gravsted, som tilhører kirken, Bjarne
foranlediger det repareret.
Stenslag i flere ruder i kirkecentret, afventer til senere med udskiftning.
Modtaget afslag fra Tryg-fonden om hjertestarter. Ny pulje fra Tryg-fonden,
med ansøgningsfrist 1. september, blev besluttet at søge på ny.
Dørtrin i kirkerummet, ansøgning til Stiftet om fjernelse af trinet fremsendes.

16. Eventuelt
Hvis nogen vil bage kage til Nibe-festivalen, så giv besked til Ulla.

Referent Gerda Larsen

