Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
torsdag 8. maj 2014 kl. 17.00-19.00
i Sønderholm sognegård

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 1. april
2014.

3.

Meddelelser fra formanden.
- Provstimaraton
- 40-års konfirmandjubilæum i søndags.
- Folkekirkens styre fremover
- MR-samarbejde med Sønderholm efter valget 2014.

4.

Meddelelser fra kassereren.
-

5.

6.

Meddelelser fra kirkeværgen.
-

kirkesyn 14.04.2014

-

Flugtveje .

-

Mikrofonproblemer forleden.

-

Kirkecenterudvidelse

Meddelelser fra kontaktperson.
-

7.

Orientering om økonomi og Budget 2015

Personalesamarbejde med Sønderholm

Meddelelser fra udvalgene.
-

Bodil fremlægger forslag til reviderede takster ved arrangementer i kirkecenteret.

8.

Meddelelser fra præsterne.

9.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.
-

10.

Margit fremlægger forslag til fremtidig samarbejde med Frejlev skole.

Eventuelt.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Til stede var: Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Ruth Christensen, Annette Aarup
Gravesen, Annette Højmann Kristensen, Bodil Elkjær, Jørn Skøtt Andersen, Margit
Mühlbach og Ellen Bak Mortensen. Sussie Foged deltog i Sønderholm mhr’s møde, som
fandt sted samtidig

Ad 1:
Godkendt
Ad 2:
Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Karner orienterede om provstimaraton, hvor medlemmer fra alle sogne i provstiet mødes og
hører om kirken i det sogn, hvor man mødes. Næste møde er i Godthåb kirke den 3. juni kl.
16.30. Karner har tilbudt at næste møde derefter kan holdes i Frejlev.
Annette H. påtalte at mødetiderne bør være mere venlige for de, der går på arbejde.
Det var 50-års jubilæum og ikke som nævnt i dagsordenen 40-årsjubilæum, der blev holdt i
søndags.
Karner orienterede om Forslag til folkekirkens nye struktur, som man diskuterede
Ansøgning fra Margit på kr. 1832,00 til arbejdstøj blev bevilget.
Ansøgning til sommerlejr for børn ikke imødekommet.
Samarbejde med Sønderholm drøftes på fællesmødet.
Ad 4:
Ruth orienterede om budgetlægningen, som hun ikke var tilfreds med.
Karner opfordrer til at der holdes et fælles budgetmøde med Sønderholm inden det
foreløbige budget godkendes på et menighedsrådsmøde.
Bjarne efterlyser en samlet oversigt over ønsker til budgettet.
Jørn opfordrer til at der hvert år i januar indkaldes ønsker, så man kan lave en samlet
oversigt.
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Ad 5:
Kalkning af kirken udsættes til efter pinse.
Bjarne gennemgik synsrapporten fra synet afholdt den 10. april 2014.
Når man forlader kirkecenteret er det vigtigt at man husker at låse alle døre , også
nødudgangene.
Lyden i kirken virker igen
Der mangler en adapter fra kirkecenteret som efterlyses.
Der mangler cpr. nr. på gamle gravstedsejere. Såfremt det er lovligt og Tove vil påtage sig
opgaven, bevilges timer til at gøre arbejdet.
Der er holdt byggemøde vedr. udvidelse af kirkecenteret. Arkitekterne kommer med et
overslag på mandag og der sendes en ansøgning til godkendelse i provstiet.
Tidsplanen er ikke helt fastlagt, og der holdes et møde med præsterne, så man kan finde en
løsning på konfirmandundervisningen.
Der holdes et møde med naboerne, hvor de orienteres om byggeriet.
Ad 6:
Jane og Anni har lavet et forslag til samarbejde ,som skal gøres formel og godendes af
Stiftet.
Der er holdt MUS-samtale med Helle, som var godt tilfreds.
Ad 7:
Der arbejdes på nye retningslinier for benyttelse af kirkecenteret.
Bodil koordinerer priserne med Sønderholm.
Ad 8:
Der er sørget for alt til konfirmationerne.
Pinsedag er på plads.
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Ad 9:
Margit orienterede om, at hun stopper som lærer på Frejlev Skole pr. 1. september , men at
hun nok vil have 1 time om ugen på skolen, så hun beholder muligheden for at rekviere
medlemmer til koret. . Vil orientere endeligt om det til næste møde.
Evt.
Annette H. efterlyster en strammere ledelse af møderne. Evt. ved at der fastsættes et antal
min. pr. punkt.

Referent: Ellen Bak Mortensen

