Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
torsdag den11. juni 2015 kl. 17.00 – 19.00
i Sønderholm sognegård.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 5. maj 2015.

3.

Meddelelser fra formanden.

4.

-

Tak fra Ulla Sølver for deltagelse ved Henning Sølvers bisættelse.

-

Hilsen til medarbejdere og MR-medlemmer i. f. m. KC-ombygningen.

-

Besøg i kirken 13.08.2015 kl. 15.00, Vrensted mhr

-

Besøg i kirken 22.08.2015 kl. 15.30, Helligåndskirken, Århus.

-

Besøg i kirken 07.09.2016 ! kl. 16.30 PROVSTI-STAFET

-

Formandsmødet I Nibe (referat er tilsendt)

-

Antallet af fællesmøder

-

Indkøb af nyt el-orgel.

Meddelelser fra kontaktpersonen
-

5.

6.

7.

Info vedr. personale.

Meddelelser fra kassereren:
-

Budget 2016.

-

Indkøb af elorgel

Meddelelser fra kirkeværgen:
-

Udskiftning af hjertestarter (kr. 6.875.00 incl. moms)

-

Udskiftning af kirkenet

-

Provstesyn

-

Udsmykning i KC (foto vedh.)

Meddelelser fra præsterne:
-

Kirkekontorets anvendelse

-

Ansøgning vedr. Bibeleventyret – SF

-

Ansøgning vedr. korvisioner MM/SF

-

Undervisning af minikonfirmander og konfirmander

-

Gudstjenestelisten (er tilsendt)

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

8.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten:

9.

Meddelelser fra udvalgene:
-

10.

Opdatering af aktiviteterne i forb. med indvielse af KC i uge 38.
Evt.

Til stede var: Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Bodil Elkjær, Ruth Christensen, Helle
Bang, Annette Aarup Gravesen, Sussie Foged, Margit Mûhlbach og Ellen Bak Mortensen

Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt og underskrevet.
Ad 3:Tak fra Ulla Sølver for deltagelse ved Henning Sølvers bisættelse.
Hilsen til medarbejdere og MR-medlemmer i. f. m. KC-ombygningen. Udsættes til
fællesmødet.
Besøg i kirken 13.08.2015 kl. 15.00, Vrensted mhr
Besøg i kirken 22.08.2015 kl. 15.30, Helligåndskirken, Århus.
Besøg i kirken 07.09.2016 ! kl. 16.30 PROVSTI-STAFET
Antallet af fællesmøder
Indkøb af nyt el-orgel.
Karner gennemgik referatet fra det første formandsmøde i provstiet.
Antallet af fællesmøder blev diskuteret..
Der er købt et nyt el-klaver, der er taget i brug
Ad 4:
Margit forlod mødet under dette punkt.
Annette orienterede om personalesituationen..
Jane Mollerups sag er afsluttet.
Der er holdt MUS-samtale med Margit, der var godt tilfreds med forholdene.
Samarbejdet mellem personalet i Sønderholm og Frejlev fungerer godt.
LUKKET PUNKT

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 5: Budget 2016,Bidrag budget afleveret den 9. juni 2015 21.02, blev godkendt.
Ad 6:Hjertestarteren er i uorden .og kan ikke repareres. En ny koster kr. 6.875,00 incl. moms
+ installation, hvilket blev bevilget.
Jørns computer skal iflg. Kirkeministeriet udskiftes.
Menighedsrådet tog referatet fra provstesynet til efterretning.
Elin Sølva Kvisvik, Drastrup har doneret et vægtæppe til det nye kirkecenter.
Der er indhentet tilbud på møbler til kirkekontor og præstekontor.
Der skal laves en handicapvenlig rampe til indgangen til kirkekontoret.
Ad 7:Menighedsrådet bedes sende en mail til Tove, når der holdes møde på kirkekontoret.
Øvrige punkter tages på fællesmødet
Ad 8: Intet.
Ad 9:Det gamle lydanlæg (mikrofoner og højtalere) doneres til Kastanjegården.
Det blev godkendt at Helle Bjerregaard til køkkenet anskaffer service, så der kan dækkes til
200 personer til mindesammenkomster.
Kulturugen er på plads.
Bjarne og Karner udarbejder i samarbejde med Jørn en liste over personer, der skal inviteres
til genindvielse af kirkecenteret den 13. september.
Der arbejdes på at invitere lokale kunstnere til at udstille i kirkecenteret i kulturugen.
Karner foreslår Søren Abildgaard, formand for menighedsrådsforeningen samt provster og
præster som foredragsholdere.
Evt.
Helle Bang har fået henvendelse fra lokale personer, der udtrykker, at de er meget glade for
at komme på kirkegården..
Hjemmesiden bør a’jourføres.

Referent:Ellen Bak Mortensen

