FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 8. maj 2012
Afbud fra Bjarne
Aftenen indledtes med en sang – ”Fuglene letter mod vinden”

1. 5 min.
2. Godkendelse af mødereferat fra 10/04 2012
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser ved formanden
Ansøgning fra FDF om huslejetilskud på kr. 7.800,- her blev bevilget
kr. 7.000,- som i 2011. KN informerer Sønderholm og FDF.
Ansøgning fra Centerrådet ved Aase Skinnerup om beløb til Friluftskoncert på
Skipper Clement – Der er betalt kr. 500,00 den 28/3 2012. KN informerer
Aase Skinnerup og Sønderholm.
Ansøgning fra Storskovlejren om tilskud til sommerlejr – blev ikke bevilget.

4. Meddelelser fra kirkeværgen (KN)
Afslag fra forsikringsselskab på erstatning efter fald-ulykke på
is.
Kirken kalkes udvendigt i uge 19/20
Per Kirkeby har sagt ja til at efterkomme vort ønske om at få malet buen i
kirken, bliver formentligt udført i august.
Sussie forespørger om ny lampe på prædikestolen / læsepulten. – Bjarne og
Sussie aftaler nærmere.

5. Meddelelser fra udvalgene
Godt arrangement i Sønderholm til sidste sogneaften.
Kulturudvalget:
Arrangement med Borgerforeningen den 10. maj i Frejlev Kirke –
Menighedsrådet er vært ved kaffe bagefter.
Der er gang i efterårets planlægning.
Centerudvalget: Ulla har forespurgt i Brugsen Svenstrup vedr. levering af
sodavand og øl, og de vil ikke levere.
Helle får foreløbig hjælp af hendes mand til opgaven.
BUK-udvalget – Bodil er medlem fra Frejlev.

FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

6. Meddelelser fra præsterne
Forespørgsel vedr. operafestival i 2013 – blev besluttet at vi afventer
Sønderholms beslutning, tages op på næste møde.
Sussie har modtaget en ansøgning fra en lærer i Flensborg, hvor der er et
pigekor, som en gang hvert år tager på tur rundt i Danmark. De har ansøgt om
lov til at låne kirkecentret den 22-25. november 2012 – og samtidig deltage i
søndagens gudstjenesten. En god idé – Sussie går videre med projektet.
Jørn Skøtt holder møde med juli-cafe udvalget i ugens løb – Jørn forespørger
her, om der er nogle frivillige hjælpere, der vil indgå i kaffelisten til kaffe efter
gudstjenesten. Henvendelse til Bodil
Kollektlisten til indsamling i Kirken – kommer med på næste møde.
Måske en idé kun at samle ind til et projekt pr. år?
MUS-samtaler – præsterne ønsker en samtale med kontaktpersonen inden
samtalerne afholdes. Blev vedtaget at det afholdes snarest med Merete, Mette,
Sussie og Jørn.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser

8. Meddelelser fra kassereren
Budget 2013 – der er afholdt møde med Sønderholm omkring budgettet.
Budgettet har et underskud på kr. 50.000,00 som det er bestemt tages fra
Sønderholms ligning. Budgettet blev godkendt.
Vi ansøger ligeledes om kr. 190.000 til dækning af underskud for 2011.
Mogens Kaiser deltager i næste møde.
Merete og Margit har sparet penge på budgettet – der er hyret organistvikarer i
sommerferien til kr. 3.000,00 pr. uge.

9. Meddelelser fra kontaktpersonen
Der er indkøbt nye skjorter til korpigerne, som de har på første gang til pinse.
Sorte skjorter med røde tørklæder.
Til pinsearrangementet deltager Birger på trompet – og han spiller også til
arrangementet udenfor
Tak fra Merete for blomst i forbindelse med sygdomsperiode.
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10. Eventuelt

Provstiets forslag / oplæg til valg-kampagnen – blev besluttet, at vi ikke skal
benytte det.
Vi laver selv en lille folder, som husstandsomdeles.
Fotografering ved konfirmation St. Bededag – ikke nok med en fotograf, når
begge konfirmationer holdes på samme tid i begge sogne. Der var alt for lang
ventetid i Frejlev.

Referent Gerda Larsen
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