Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

tirsdag den 07. juni 2016 kl. 17.00 – 18.30
i Frejlev Kirkecenter
Kl. 17.00 til 18.30: Møder i de enkelte råd
Kl. 18.45 til 19.15: Fællesspisning med Sønderholm MR
Kl. 19.15 til 20.30: Fælles MR-møde

Afbud: Jørn (som sad ved Sønderholm-mødet) og Bodil
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 03/05 2016
Godkendt og underskrevet
3. Meddelelser fra formanden
- Sogneaften Ruth Østergaard
Ros. God aften! God foredragsholder.
- Guldbryllup Klara Andersen
Gave afleveret.
- Provstimødet med Brønderslev.11.5.2016
Vi fik gode idéer med hjem.
- Besøg af Ældresagen 7-6.2016
25 deltagere. Karner bød velkommen og forklarede lidt om kirken, inden deres foredragsholder,
kunsthistoriker Anne Lie Stokbro tog over, om Per Kirkeby.
- Pinsegudstjenesten
Ros. Mange har udtrykt glæde ved arrangementet. Medvirken af pigekor og spirekor trak mange
deltagere med. At arrangementet blev flyttet til indendørs, var ikke til skade.
- Ansøgning fra FDF
FDF-ansøgning fra Lars Højman om 7.800 kr. i støtte til FDF’s husleje blev imødekommet.
- Ansøgning fra Gunnar Jensen – St.Restrup.(K.E.løgstrup)
Ansøgningen (som JSA forberedte os på i sidste måned) på 1.500 kr. blev imødekommet.
- Provstistafet i Ejdrup 8.6.2016
Næste provstistafet er i Frejlev Kirke den 07/09 2016. Et udvalg blev nedsat bestående af Margit, Ruth
og Karner. Medarbejderne ved kirken såvel som menighedsrådet forventes at være til stede.
Arrangementet må ikke blive langtrukket. Præsentation af medarbejdere og menighedsråd v. Karner.
Orientering om kirken v. Sussie. Orientering om sognet v. Karner. Korindslag/kaffe (i kirkecentret af
pladshensyn). Alle indslag korte.
- JSA tilføjes på tavlen i våbenhuset.
Det blev vedtaget, at kirkeværgen undersøger muligheden for fremstilling af endnu en præstetavle.
Tidligere deltidsansatte præster (Lena Bentsen, Malene Bendtsen og Kirsten Grud) skrives på, og
derefter Jørn Skøtt Andersen. Sussie tjekker op på årstal. Vikaransatte skal ikke på tavlen.
- Forslag/foresp.fra provstiet vedr. teaterforestilling – LUTHER - (bliver videresendt)
I provstiet koordineres tre store arrangementer i 2017 i anledning af 500-året for Luthers 95 teser. Så
det vil ikke være godt at ofre med masse penge på arrangementer i hvert enkelt sogn – med svigtende
publikum som resultat.
En tidligere lektor ved Hasseris Gymnasium har tilbudt sig som oplægsholder. Aktivitetsudvalget tager
sig af det.
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Intet

4. Medarbejderrepræsentanten
5. Meddelelser fra kontaktpersonen

- Personale info
Graverne deltager i ”Fremtidens kirkegård”.
Dorte Amalie har det godt og er raskmeldt pr. 09/05 2016. Ikke-afholdt ferie under DA’s
sygemelding udbetales.
Under Annettes ferie dækker Sussie kontaktperson-opgaver i uge 27-28 og Karner i ugerne 29-34.
- Forøget timetal for KC-værtinden
Det tidligere bebudede forslag om yderligere 5 timer/uge til kirkecenterværtinden blev vedtaget.
Helle Bjerregaard tager gerne tjansen at tænde og slukke for lys og mikrofon ved arrangementer,
hvor hun er i køkkenet.
6. Meddelelser fra kassereren
- Kvartalsregnskab 2016
Ruth orienterede om de større udsving set i forhold til samme kvartal sidste år. Præstegården har
ikke haft så store indtægter, da sognepræsten har været huslejefri i årets tre første måneder (aftalt
kompensation for udflytning, mens der var håndværkere sidste sommer). Mange udgifter på IT.
Minikonfirmander har haft en stor del af årets budgetterede forplejning, men efteråret er uden
minikonfirmandundervisning.
- Budget 2017
Budgetbidrag 2017 afleveret 06/06 2016 10:35 blev gennemgået og godkendt.
Der gøres opmærksom på, at områder, hvor der ikke har været ønsker om forhøjelse eller nye
tiltag, ikke er sat i vejret budgetmæssigt.
- Fuldmagt til konto
Der er brug for to fuldmagtsunderskrivere for betaling af vore regninger. Karner tjekker op på
hvor mange og hvem, der har fuldmagt til betaling af regninger, så vi kan komme helt på plads
fremover.
7. Meddelelser fra udvalgene
- Kirkegårdsudvalget – Jonna/Helle orienterer om forslag til plan for omlægning af nedlagte
gravsteder
Kirkegårdsudvalget forslår menighedsrådet ændring på et mindre område i den vestlige del af den
gamle kirkegård, syd for kirken. Kistegravstederne K35-36-37 og K38-39-40 er udløbne/ledige. De
kan give plads for en ny type urnegravsteder beregnet for obligatorisk betaling af vedligeholdelse,
men kan give større fleksibilitet bl.a. for personlig blomsterpyntning end de traditionelle ’urne i
plæne med sten’, som vi bl.a. har helt mod nord. Jonna gennemgik idéen. Forslaget blev grundigt
drøftet, og menighedsrådet indstiller, at kirkeværgen sender graverens skriftlige forklaring og
illustrationer til ændringen i en ansøgning til provstiudvalget til godkendelse.
- Præstegårdsudvalget – KN orienterer om ny forpagtningsaftale
Karner: Den 02. juni ved fristens udløb var der indkommet tre bud på forpagtning af de ca. 50 ha
præstegårdsjord. Højeste bud: 243.400 kr./år (fra Erik Staun). Laveste bud: 205.400 kr. Det viser
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sig, at det højeste bud ikke kom fra en person men fra et firma. Dette giver anledning til mindre
justeringer i ordvalget i den af SEGES foreslåede kontrakt.
Menighedsrådet vedtog at vi kan vælge højestbydende. Beløbet er små 10.000 kr./år mindre end
prisen for de seneste 5 år. Ny forpagtningsaftale træder i kraft pr. 01/01 2017, såfremt provstiet
godkender.
8. Meddelelser fra præsterne
- Forslag: Kathrine ansættes som underviser af minikonfirmander – skoleåret 2016/17
Forslaget fra præsterne, at Kathrine Kofod igen ansættes til undervisning af minikonfirmander for
det kommende skoleår, blev vedtaget.
Der er tale om to 3. klasser i kommende skoleår, men da de hver har 28 elever, kan det måske blive
aktuelt, at vi tilbyder tre minikonfirmandhold.
- Drøftelse af fremsendte gudstjenesteliste
Friluftsgudstjenesten lægges i år ved Frejlev Kirke og ikke som vanligt ved Ryhøj. Der arbejdes
med at lægge den på den endnu ikke ibrugtagne del af den nye kirkegård, afd. 3, som ligger længst
mod SØ. Pigekor og spirekor ventes at deltage. Helle Bjerregaard sørger for kirkekaffen.
Gudstjenestelisten blev vedtaget. Sussi udsender den endelige udgave.
9. Meddelelser fra kirkeværgen
- Orientering vedr. det kommende VALG – og indtryk fra VALGKURSUS – i Lindholm Kirke
Karner, Ruth og Annette har meddelt, at de ved opstillingsmødet den 13/09 til nyt menighedsråd
IKKE genopstiller. Bjarne meddeler, at han efter 16 år som mr-medlem og lige så lang tid som
kirkeværge mener, at tiden er inde til at få en ny person ind.
Mads Sølver har – vanen tro – givet tilsagn om at være ordstyrer ved opstillingsmødet.
10. Eventuelt
Intet referat.

Referent:
Bjarne Bang-Schnack
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