Referat af ordinært MR-mØde i Frejlev menighedsråd
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i Frejlev Kirkecenter.
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Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, J6rn Mortensen, Rikke Sommer Eriksen, Jonna Gertsen, Sussie Foged, Ruth Christensen
Afbud fra: Jørn Skøtt Andersen
Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
Vi besluttede, at vi fremover v¡l sætte punktet "Meddelelser fra aktivitetsudvalget på
dagsordenen, når vi ikke har fællesmøder.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 4. maj 2017.
Referatet blev godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden.
lnformation om DAP.
P@M gav en kort orientering om, hvordan Dapen er opbygget.
Årligt møde for menigheden.
Vi aftalte at holde det årlige mØde for menigheden den 8. oktober 2017 under kirkekaffen.

4.

Meddelelserfra kontaktpersonen.
Godkendelse af samarbejdsaftale med Sønderholm Kirke vedrørende kirkesanger
Aftalen blev godkendt.
Ansættelsesudvalgets planer og beføjelser iforbindelse med ansættelse af ny kirkesanger
Stillingsopslag godkendt,
Ansøgningsfrist 10. august 2017
Samtaler i uge 34.
Ansættelsesudvalget kommer med en indstilling til ansættelse af kirkesanger.
Formel godkendelse af ny kirkesanger på MR-møde den 30. august 2017.
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Vifår en praktikant i arbejdsprøvning i 13 uger på kirkegården
vil gerne have at vide, hvad hendes telefonabonnement på mobiltelefonen dækker
RC undersøger det.
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8.

Nyt fra præsterne
Ansøgning fra JSA om lån af lokale i kirkecentret
sen).

til demensgruppe {vedhæftet indkaldel-

Vi har stor sympatifor arbejdet. Det er ok at låne lokalet i kirkecentret, men vi må desværre sige nej til at betale forplejningen. Vores Økonomi er stram, så vi vil ikke påtage os
yderligere omkostninger.

Stiftet opfordrer os til at ringe dobbelt den 31. oktober i anledning af 500 året for reformationen.
Forslag

til gudstjenesteliste (udsendt af SF + TN).

Gudstjenestelisten blev godkendt.

9.

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Status om nye urnegravsteder

forslag har været forbi konsulenten, som har sagt ok. Forslaget er nu sendt til provstiudvalget. Forslaget er behandlet på provstimødet den 15. juni 2017.
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10. Nyt fra turudvalget
Finansiering af studieturen herunder evt. egen betaling for ledsagere.
Emnet var oppe på formandsmødet i provstiet. Holdningen er, at hvert enkelt menighedsråd selv må tage stilling til, hvordan det vil håndtere Økonomien iforbindelse med

studieturen.
Vi blev enige om, at studieturen i år bliver uden ledersager oB kørsel iegen bil.

11. Nyt fra kirkecentret
Pris vedrørende mindekomsammen uden kaffe

Prisen er den samme.

Tilbud om gave
Sonja Egelund vil gerne give os et gammelt bornholmerur, som er restaureret af Erik Peitersen. Vi blev enige om, at uret passer ikke ind i kírkecentret.
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stillet forslag om, at det bliver givet/stillet op ¡ sp¡sestuen ¡ præstegården, således at det bliver et fast del af præstebol¡gens indbo.
På mødet blev der

Status fra møbelgruppen
Samme type borde som i konfirmandstuerne men med stØrrelsen L80 x 80 cm.. Stolene
fra konfirmandstuerne flyttes ind i sal B og der suppleres op.
De nye stole i konfirmandstuerne bliver uden sædehynde, men ellers magen

til de nu-

værende.
Vi har fået et tilbud på møblerne på ca. 200.000,- kr. Vi blev enige om at tage imod
buddet.

til-

Kaffeliste
Godkendt med enkelte ændringer. Ny udsendes

i kirken
Vi får mange besøgende i løbet af året.
Alle er meget begejstret for kirken og kirkegården
BesØB

Foreningen Norden vil gerne på besøg kirken torsdag den 6. september 2018.
ne tage besØget, men vilgerne have en substitut sat på.

LS

vil ger-

Ansøgning fra Sønderholm-Frejlev Seniorerne om lån af lokale 2 gange i efteråret til spis
sammen arrangement {vedhæftet indkaldelsen).

Spissammenarrangementet. Start kl. 13.00. I tilfælde af ønske om mindekomsammen på
samme tidspunkt, tilbyder vi, at det kan holdes i Sønderholms sognegård. Vi giver ikke
tilskud til kirkebil, og det er uden hjælp fra kirkens personale.

12. Eventuelt
Ny fødsel sdagsliste laves

MØdet slut kl. 22.oa.

J

E,t" c

@tt
/

feaøz Çê,o

Referent:
Ruth Christensen

A,.{û (,/,*r¿,{e.w*

