Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag 04. juni 2013
kl. 17.30-19.00
i Frejlev Kirkecenter

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Bemærk:

17.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.40 - 21.45

Møder i Frejlev mr
Fælles spisning
Fælles menighedsrådsmøde

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde 07/05 2013

3.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Afskedsreception for Erling fredag 14/06
- Stillingsannonce for ny graver

4.

Meddelelser fra kassereren
- Færdigt budget 2014

5.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Udstyring af mødesal til konfirmandundervisning
- Lukningen af og arbejdet i Frejlev Kirke (orientering)
- 16/06: Flytning af løsdele fra kirken samt opstilling i mødesal til gudstjeneste
- Uge 28-29:
Ommøblering i mødesal til brunch-gudstjeneste 21/07 – hvem kan gi’ en hånd?

6.

Meddelelser fra udvalgene

7.

Meddelelser fra præsterne

8.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

9.

Meddelelser fra formanden

10.

Eventuelt

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Til stede var: Lene Bilde, Bodil Elkjær, Ruth Christensen, Margit Mühlbach, Annette
Højmark, Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack(fra punkt 4), Sussie Foged og Ellen
Mortensen.
Afbud fra Jørn Skøtt Andersen.
Formanden bød velkommen.

Ad 1:
Godkendt.
Ad 2:
Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Vedr. afskedsreception:
Der er indrykket annonce i Nibe avis og Tove har sendt invitationer ud. Bodil har
aftalt med Erling, at der bestilles ostebord og kage.og serveres rødvin og øl og
vand.
Vedr. stillingsannonce for ny graver:
Stillingen skal opslås på Jobindex og jobnet, på Frejlev kirkes hjemmeside, Nibe
Avis, og Nordjyske. Annette vil kontakte AMUs konsulenter og bede dem hænge
stillingsannoncen op på Sandmoseskolen, hvor man uddanner gravere. Lene
udfærdiger en lille annonce, hvor der henvises til hjemmesiden til indrykning i
aviserne Karner sørger for indrykning af annoncen.
Man diskuterede det tilrettede opslag og nedsatte et ansættelsesudvalg
bestående af: præsterne, Margit Mühlbach, Bjarne Bang-Schnack, Karner
Nøhr og Lene Bilde. Stillingen opslås i perioden 6/6 – 21/6 2013. Lene sørger
for vikarer i vacanseperioden.. Karner sørger for aftale med entreprenør om
græsslåning.
Ad 4:
Ruth orienterede om at der var afholdt et møde med Sønderholm menighedsråd ang.
Budget 2014, hvor man bl.a. drøftede fælles regnskabsprincipper.
Budgettet for 2014 er sendt ind.
Ad5:
Bjarne beklagede sin sene ankomst.
Mellemløsningen i det tilsendte materiale blev valgt. Kassereren siger god for at
beløbet kan findes i budgettet, og Bjarne indkøber inventaret og sørger for de
nødvendige installationer.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Planen vedr. renovering af kirken holder.
Flytning af løsdele m.m. er aftalt.
Ruth hjælper med ommøblering i mødesal til Brunch-gudstjeneste.
Margit orienterede om, at der var problemer med orglet. Bjarne kontakter
orgelbyggerne med henblik på at få et overblik over omkostningerne ved
reparationen.
Punkterne 6 -10 udsættes til næste møde.
Referent: Ellen Mortensen.

