FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter torsdag den 21. juni 2012
Aftenen indledtes med en sang

1. 5 min. (Merete)
Merete viste lysbilledshow fra pinsearrangement i Frejlev Kirke, derefter de 2
små film med Sussie og Merete vedr. valget til menighedsråd 2012.

2. Godkendelse af mødereferat fra 8/5 2012 og fra 24/5 2012
Mødereferaterne blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
-

-

-

Besøg i kirke, tak fra Simested/Testrup/Østerbølle menighedsråd
Elektronisk kalender – den bør vi alle bruge. Men måske skal vi i stedet
bruge den nye kalender fra Brandsoft, som er en kalender, specielt tilegnet
kirker. Jørn Skøtt og Hanna fra Sønderholm arbejder videre med sagen
Studieturen – en fin tur.
Regnskabsfører – Margit Andersen fra Sønderholm stopper pr. 30/6 2012.
Derfor har Nørholm og Sønderholm besluttet, at Venture House kører
deres regnskab fremover. (Sønderholm beslutter endeligt den 21/6 2012)
På sigt en god ide med en provsti-regnskabsfører.
Tak fra Anna Ibsen for bårebuket ved hendes mand Ib Ibsens begravelse.

4. Valg 2012
Bjarne fortæller, at vi kører et parløb med Sønderholm Menighedsråd.
Næste møde i valgbestyrelsen på mandag den 25. juni.
Bjarne har lavet et hel-sides indlæg med de generelle oplysninger omkring
menighedsrådsvalget til kirkebladet.
Er det en ide med en udvidelse af kirkebladet næste gang, i stedet for at lave
en husstandsomdelt folder?
Bjarne efterlyser en bred vifte af små indlæg vedr. diverse arrangementer mm
i Frejlev kirke – alle er velkomne til at sende til Bjarne
Det blev besluttet, at kirkebladet udvides med 4 sider i næste blad. Den
husstandsomdelte folder opgives.
Valgudvalget i Frejlev og Sønderholm arbejder videre med valget.
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5. Et punkt for lukkede døre
Intet at referere.

6. Princip-diskussion om vore tildelinger af tilskud til
forskellige ansøgere, som dukker op hvert år
Der er ønske om, at vi får en liste, hvoraf fremgår, hvilke klubber/
Foreninger m.m. der modtager tilskud, samt hvor meget.
Den fremskaffes til næste møde.

7. Ansøgningen fra FDF om huslejetilskud
FDF er i henhold til ansøgning bevilget kr. 7.800,00.
Der ønskes dog en diskussion med FDF om fremtidige tilskud.

8. Nyt om udbygning af kirkecenter
Arkitekt Thyge Jacobsen har lavet et forslag / en idé til en udvidelse af Frejlev
Kirkecenter, som blev vist frem.
Hver enkelt er meget velkommen til at skrive til Bjarne – med kommentarer
og evt. forslag til ændringer.
Forslag fra Bjarne om, at vi diskuterer forslaget i september måned, sammen
med medarbejderne.

9. Meddelelser fra kirkeværgen
Det offentlige toilet på kirkegården er blevet ”misbrugt” et par gange i løbet af
vinteren, derfor har Bjarne indhentet en pris på en elektrisk låseanordning,
som låser automatisk. Pris kr. 10.400,00 + moms. Blev bevilget.
Bjarne har til orientering sendt den nye taksttabel rundt til alle – Bjarne
gennemgik den. Bjarne tjekker med Einar fra Godthåb, omkring priser på
andre kirkegårde.
Hvis det er ok, sender Bjarne det til Provstiet.

10. Meddelelser fra udvalgene
Brev fra dagplejerne omkring den årlige dagplejedag, (på baggrund af
aflysning pga. af begravelse). Ulla svarer dagplejen, at fremover tager vi
hensyn til dagplejedagen.
Ulla efterlyser en politik omkring udlån herfra. Vigtigt at det skrives i
kalenderen, hvis det drejer sig om borde og stole.
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Præstegårdsudvalget: Arbejder med forskellige opgaver på præstegården, der
er en dårlig vedligeholdelse af præstegårdshaven og området omkring. Der
bliver taget hånd om det.
Da præstegården ikke er særskilt matrikuleret, vil det ske i den nærmeste
fremtid.
Der skal laves et regelsæt omkring præstegårdens drift.

11. Meddelelser fra præsterne
Gudstjenesteliste – godkendt frem til 1. søndag i advent.
Fordeling af tjenester – Sussie og Jørn har været hos Provsten for at lave en
fordeling, der er kommet et forslag.
Kollektliste – udskydes
Ombygning af manuskript-pult på prædikestolen – udsættes til næste møde.
Ekstra præstetavle – udskydes til næste møde.
Konfirmationsforberedelse 2012-13, alle konfirmander skal igen næste år
undervises samme dag. Der mangler en underviser – Jørn arbejder videre med
opgaven, forventet omkostning ca. kr. 15.000,00.
Minikonfirmander, 2 hold i Frejlev til efteråret. Der mangler en medhjælp –
Helle spørges. Sussie spørger.
7. klasserne har lånt kirkecentret til blå mandag, der var fuld tilfredshed, også
fra Helle.

12. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser

13. Meddelelser fra kassereren
Ingen meddelelser

14. Meddelelser fra kontaktpersonen

MUS samtaler er afholdt – alle har fået at vide, at der pt. udarbejdes en
funktionsbeskrivelse på alle job.

15. Eventuelt
Intet

Referent Gerda Larsen
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