Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag 07. maj 2013
kl. 19.00- 22.00.
i Frejlev Kirkecenter

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde 04/04 2013.

3.

Godkendelse af mødereferat fra fællesmøde 04/04 2013.

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen
-

menighedsrådet har modtaget graver Erling Nielsens
opsigelse.

5.

Meddelelser fra kassereren
- budget 2014

6.

Meddelelser fra kirkeværgen
- bænk nr. 2 i kirken,
- det årlige syn 4. april 2013,
- problemer med den ene præstemikrofon.

7.

Meddelelser fra udvalgene

8.

Meddelelser fra præsterne

9.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

10.

Meddelelser fra formanden
- uddeling af de vedtagne vedtægter.

11.

Eventuelt

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 1:
Godkendt
Ad 2:
Godkendt.
Ad 3:
Man evaluerede fællesmødet og konkluderede at man må stile efter at få
mere struktur over møderne. Og lære hen af vejen.
Ad. 4:
Man besluttede efter aftale med Erling, at menighedsrådet holder
afskedsreception på hans sidste arbejdsdag, onsdag den 19. juni kl. 14.00 –
17.00. Karner og Bjarne sørger for at der i samarbejde med Tove og Sussie
indrykkes annonce i Nibe Avis og udfærdiges en indbydelse til udsendelse
pr. post. Bodil og Helle står for maden og Ruth giver besked til Mogens
Kaiser.
Der nedsættes et udvalg, som skal drøfte mulighederne for det fremtidige
graversamarbejde med Sønderholm menighedsråd. Gruppen består at
Karner, Bjarne, Jørn og Lene. Karner forsøger at arrangere første møde 15.
maj 2013 kl. 18.30.
Det er aftalt med kontaktpersonen fra Sønderholm, at der først holdes APVsamtaler efter sommerferien.
Ad. 5:
Menighedsrådene må ikke yde bistand til landsdækkende organisationer.
Man drøftede det foreløbige budget for 2014.
Sussie spurgte om der var penge til en IPad, og efterlyste tiltag så der kan
undervises 2 hold konfirmander i kirkecenteret på samme tid.
Ad 6:
Bjarne oplyste at kirkecenteret overgår til bredbånd Nord.
Ad 7:
Intet.
Ad 8:
Jørn orienterede om vielser uden for kirkerummet.
Sussie oplyste at der var meget få til spagettigudstjenesten med Triofabula,
hvilket kan skyldes skolelockouten.
Ad. 9:
Sammenkomst for lærerne i kirkecenteret blev aflyst.
Tak fra FDF for tilskud.
Tak fra Sølver Pedersen for buket ved sygdom.

Tak fra Kirkens korshær for indsamlede midler.
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Tak fra Mathilde Foged for opmærksomhed ved konfirmation
Indbydelse til åbent hus på Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg den
3/6 eller 13/6.
Ansøgning om tilskud til sommerlejr fra Danmarks folkekirkelige
Søndagsskoler.
Forespørgsel fra RIF om evt. samarbejde vedr. kirkeblad og RIF-nyt.
Evt.
Jørn fremlagde Kirkeministeriets katalog ”Debatoplæg fra Udvalget om en
mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”.
Bjarne og Karner nærlæser kataloget for at kunne drøfte de nye tanker på et
senere tidspunkt. Høringsfristen er 31. oktober 2013.
Ellen oplyste at hun er blevet kontaktperson til Aalborgprovstiers
menighedsplejer sammen med Anna Ibsen.
Referent: Ellen Mortensen

