FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 10. maj 2011
1. 5 min.
Aftenen indledtes med en salme

2. Godkendelse af mødereferat fra 12/4 2011
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser ved regnskabsføreren
Merete gav en kort orientering om et godt og positivt møde mellem kasserer
og regnskabsførere fra begge råd, afholdt den 10/5 2011.
Mogens Keiser fra Venture House gav en kort orientering om
oplæg/procedure vedr. budget 2012
Budgetudvalgsmøde den 23/5 kl. 19.00

4. Meddelelser ved formanden
Sognemedhjælper – Karner gav en kort orientering.
Juli-caféen – der bliver 2 gange i juli måned, den 8. juli og den 22. juli, begge
dage i Kastaniegården.

5. Vagter ved konfirmationerne
Fredag: Bjarne og Helle
Lørdag: Helle og Ulla
Søndag: Helle og en konfirmandforælder – (Jørn Skøtt kontakter)

6. Meddelelser fra udvalgene
Frejlev Samråd: Der mangler folk til at hejse flag om søndagen den 22. maj,
Bjarne prøver at finde en løsning sammen med Frejlev Samråd, evt. gives kr.
1.000,- i tilskud.
Centerudvalget: Der indhentes pt. tilbud på at ombetrække de gule stole i
kirkecentret.
Helle har fortalt, at der har været begravelseskaffe med 110 personer, der kan
max. være 90 personer.
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Det blev aftalt, at der skal være en oprydningsdag i kirkecentret,
Centerudvalget kommer med forslag til en lørdag formiddag.
Karner kommer med et forslag om, at vi fremover kan købe kødsovs til
spaghettigudstjenester hos slagteren i Svenstrup Brugs.
Sussie har forespurgt, om nogle forældre vil hjælpe til – og 20 forældre meldte
sig.
Blev besluttet at centerudvalget finder en løsning.
Sognemedhjælperudvalget: Jørn Jensen har deltaget i et kursus omkring den
nye overenskomst, et godt kursus.
Kulturudvalget: Søren Ryge kommer i september, Gitte Ørskov i oktober.

7. Meddelelser fra præsterne
Nyt vedr. konfirmandundervisningen 2011/2012:
Der er ikke nogen endelig plan endnu.
Ansøgning fra Sussie om indkøb og tilladelse til at anvende nyt tillæg til
alterbog af Holger Lissner – Blev vedtaget.
Karner foreslår et møde med Frejlev Skole – Karner tager kontakt til skolen.
Valget 2012 – Jørn S.A. vil gerne have det på som et punkt til næste møde.
Jørn S.A.opfordrer mr-medlemmerne til at deltage i Menighedsrådsforeningens møder

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser

9. Meddelelser fra kassereren
Ingen meddelelser

10. Meddelelser fra kontaktpersonen
Ingen meddelelser

FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

11. Meddelelser fra kirkeværgen

Reparation af kirkens indvendige kalkning – Bjarne bestiller
lidt reparationer af kirken indvendig.
Margit indkøber en ny klaverbænk til kirkecentret
Fjernvarme i kirken – ingen endelig afgørelse endnu.
Fjernvarme i kirkecentret, der lukkes ikke for varmen i sommerperioden.
Der har været provstesyn – Bjarne fortalte fra mødet.
Per Kirkeby kommer forbi Frejlev Kirke i slutningen af juni – vedr. rep.
ved alteret m.m. , samt et evt. maleri på væggen i tårnrummet.

12. Eventuelt
Som forsøg startes næste møde med spisning.
Karner fremviste planerne for ny udvikling i Frejlev – salget af ca. 60
byggegrunde påbegyndes om ca. 14 dage.

Referent Gerda Larsen

