Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag 3. juni 2014 kl. 18.00-21.00
i Frejlev kirkecenter

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 8. maj 2014.

3.

Meddelelser fra kassereren .
Godkendelse af budget 2015.

4.

Meddelelser fra kirkeværgen.
-

Orientering vedr. om- og tilbygning af kirkecenteret.-Plantegning, licitation,
byggeperiode, gener, flytninger og provstiudvalg.
Orienteringsmøde med deltagelse af arkitektfirmaet 17. juni 2014 l. 10.30.

5.

6.

Meddelelser fra kontaktperson.
-

Graversamarbejdet med Sønderholm.

-

Aflønning af Helle Bjerregaard.

Meddelelser fra udvalgene.
-

Bodil gennemgår ny prisliste vedr. sammenkomster i kirkecenteret.

7.

Meddelelser fra præsterne.

8.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.

9.

Karner Nøhr orienterer om Annette Højmann’s arbejde i menighedsrådet.

10.

Eventuelt.

Til stede var:
Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Annette Aarup Gravesen, Bodil Elkjær, Sussie
Foged, Margit Mühlback og Ellen Bak Mortensen.
Afbud fra :
Jørn Skøtt Andersen, Ruth Christensen og Annette H. Kristensen.

FREJLEV KIRKE

Karner bød velkommen

Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 1:
Godkendt. Margit opfordrer til at lukkede punkter generelt udsættes til sidst i
dagsordenen.
Ad 2:
Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Budgettet for 2015 er udfærdiget efter et møde med Sønderholm og indsendes til
provstiet .
Alle relevante bilag skal indleveres i Ruths bakke hurtigst muligt.
Ad 4:
Bjarne orienterede om udvidelsen af kirkecenteret. Projektet er indsendt til godkendelse i
provstiet , som har givet grønt lys for at det sendes ud i licitation. Dette sker ifølge
arkitekterne den 6. juni med en deadline 20 arbejdsdage frem. Byggeriet ventes igangsat
efter sommerferien. I perioden ind til jul kan køkken, aula og mødesal benyttes. Efter jul
er hele centeret lukket. Byggeudvalget sørger for alternativt graverkontor, kirkekontor,
toiletter og afvikling af konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning. Og
Bjarne beder om, at byggeudvalget orienteres, såfremt der er andet, der skal tages
hensyn til.
De personer/medarbejdere, der berøres af byggeriet bedes orientere byggeudvalget om,
hvad der skal være tilgængelig i byggeperioden og hvad der kan langtidsarkiveres.
Bjarne gjorde opmærksom på byggemødet med personalet den 17. juni.
Al parkering i byggeperioden finder sted fra Nibevej.
Alle kulturelle arrangementer i byggeperioden vil søges afholdt i Sønderholm.
Bodil indtræder i byggeudvalget i stedet for Ellen.
Ad 5:
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Sønderholm og Frejlev sogne om gravere
og gravermedhjælpere gældende fra 1. september. Denne blev godkendt.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Lukket punkt: Aflønning af Helle Bjerregaard
Margit har ønsket og tidligere fået bevilget efteruddannelse og vil gerne følge et kursus i
individuel orgelspil på Vestervig Kirkemusikskole. Beløbet er kr. 8.100,00, hvilket
godkendes.
Dorte Amalie holder præeksamen mandag den 9. juni (2. pinsedag ) kl. 16. 00 i
Musikkens Hus.
Ad 6:
Bodil fremlagde en ny prisliste vedr. sammenkomster i kirkecenteret, som er sendt til mhr
pr. mail. Denne blev godkendt.
Der holdes møde i det store aktivitetsudvalg tirsdag den 10. juni kl. 16.00 i Sønderholm.
Ad 7:
Der er sendt indskrivningsblanketter til konfirmanderne.
Sussie har købt en påskedug til brug ved konfirmandundervisning.
Ad 8:
Margit tager på cafe med pigekoret.
Til pinse bliver det ikke nødvendigt at flytte klaveret ned.
Der er igen problemer med orgelet. Margit ringer til orgelbyggeren. Bjarne indkaldes til at
deltage i et møde med denne.
Margit har engageret en organistvikar for sommeren.
Ad 9:
Menighedsrådet accepterer at Annette H. holder orlov fra menighedsrådet.
Foreløbig til 3. september 2014.
Evt:
Annette G. melder afbud til næste møde den 19. august.
Næste provstigudstjeneste er i Lundby den 3. september kl. 16.30.

