FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 11. maj 2010
Fraværende: Sussie, Jørn Skøtt og Jørn Jensen
Aftenen indledtes med en salme.

1. 5 minutter
Gerda indledte kort aftenen.

2. a. Godkendelse af mødereferat fra 8/4 2010
b. Godkendelse af mødereferat fra fællesmødet med
Sønderholm samme dag
Referaterne blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
a. Ansøgning fra FDF om forhøjet tilskud på kr. 7.000,00 (tidligere
kr. 6.000,00) pga. nedsat tilskud fra kommunen – blev bevilget.
b. Ansøgning fra Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler om tilskud på kr.
500,00 til sommerlejre – blev bevilget.
Da Karner var forhindret, deltog Bjarne i indsættelsen af Henning Toft Bro
som biskop.
Udflugt sammen med Sønderholm søndag den 22. august 2010.
Telegramkasserne ved konfirmationerne var en fin idé, dog var kvaliteten
ikke i orden, nogle gik i stykker, da man tog dem med. Og så manglede der
et ordentligt tryk af Frejlev Kirke udenpå. Anna vil gerne give et tilbud på
kasser til næste år.
Menighedsmøde den 1. juni - blev aftalt at der skal annonceres i Nibe avis,
men ikke laves noget specielt arrangement.
Vedr. konfirmander 2010/2011 bliver der fire 7. Klasser i Frejlev skole, da
man har på Frejlev skole har indført en ny struktur. Det vil sige, at der er 4
klasser i Frejlev, 1 klasse i Sønderholm og 1 klasse i Nørholm.
Fra skoleåret 2011/2012 vil alle 7. Klasser være samlet i Frejlev (hvis altså
byrådet vedtager at nedlægge 7. klasse i Sønderholm og Nørholm).
Karner har talt med provsten om emnet, og han siger at vi må og kan finde
en løsning med konfirmanderne, evt. kan man bruge lokalerne i Sønderholm.
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Vi foreslår, at der snarest afholdes et møde med præsterne, formændene for
menighedsrådene og skolelederne / viceinspektører, gerne indenfor 14 dage,
da man påbegynder skemalægningen der. Karner indkalder.
Karner følger op på førstehjælpskursus for medarbejderne.
Der er aftalt møde mellem Pia Jødahl, Karner, Sussie og Pia Ryom den 19.
maj.
Vi skal huske at gøre brug af personalekonsulenten vedr. de nye
overenskomster, kontaktpersonen indkalder til et møde.

4.

Meddelelser fra udvalgene
Centerudvalget: Ulla har haft besøg af rengøringsmanden vedr.
hovedrengøring. Han fremsender et tilbud.
Kulturudvalget: Hele programmet for efteråret er nu på plads. Anna sender et
program for efterårets arrangementer.
Husk kirkekoncerten i Frejlev den 15. juni.

5.

Meddelelser fra præsterne
Ingen meddelelser

6.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Margit fortæller, at der pt er optaget 4 nye medlemmer i koret. Pigerne
deltager ligeledes i en gospelkoncert på Nibe Festivalen.

7.

Meddelelser fra kassereren
Vi har nogle vejpenge til at stå, men kan de bruges til noget andet? Gitte
oplyser, at pengene skal bruges til anlæg. Da der ikke er opbakning til at
asfaltere vejen, må vi overveje om pengene skal tilbage til provstiet.
Gitte har haft møde med Erling vedr. budgetter. Erling har brugt rigtig lang
tid, da der kommer nye kontoplaner m.m. Alt er nyt og besværligt.
Der skal afholdes et møde i budgetudvalget inden længe.

8.

Meddelelser fra kontaktpersonen
Ingen meddelelser
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9.

Meddelelser fra kirkeværgen:
a. Projekt installering af fjernvarme i kirke og kirkecenter:
Kirken: Vi har fået afslag på baggrund af den indsendte ansøgning. Vi
skal inddrage kirkens arkitekt, og så søge igen. Der afholdes møde med
arkitekten torsdag den 20. Maj.
Fjernvarme i kirkecentret kører planmæssigt, vi får det sidste tilbud om
ca. 1 uge.
b. Kistebæring – eventuel anskaffelse af katafalk:
Da vi har ansvaret for bæring af kiste fra kapel til kirke, skal vi nok
anskaffe en katafalk. Bjarne har kontaktet et firma for et uforpligtende
besøg.
Bjarne prøver at formulere et dokument vedr. brug af kapellet, som gives
til præsterne.
Karner afrunder problemet m.h.t. udgift til kistebæring – med familien
Skærbæk-Jensen.
c. Det årlige syn (20/4 2010):
Protokollen blev underskrevet.
Kopi af synsrapporten sendes til alle.
d. Skilt med hastighedsbegrænsning på Verdisvej, blev afvist på teknisk
forvaltning. De foreslog et opslag i kirkecentret vedr. kørslen.
Måske kan man selv købe et skilt? Gitte undersøger nærmere.
e. Vedr. skotrender, så har Bjarne spurgt hos Willis om skaden, som
meddeler at skaden kan dækkes. Elkjær er bedt om at udføre arbejdet og
fremsende faktura på arbejdet.
f. Indsamling af pap og papir – ordningen ophører.
Gerda undersøger, hvor man kan få en container til pap og papir – og
bestiller container og tømning.
Kirken er kalket, og der er foretaget en grundig afrensning omkring
vinduerne.

10. Eventuelt
Der er markvandring i Sønderholm den 10/6 kl. 19.00.
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Er der nogen der vil bage kage til Nibe festivalen? Giv Ulla besked.
Bjarne følger op på, at IT-skrivebordet sender sms ved fremsendelse
af informationer.

Referent Gerda Larsen

