FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.00 – 19.00
i Frejlev kirkecenter.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 7. april 2015.

3.

Meddelelser fra formanden

4.

-

Årsabonnement Office 365 – kr. 799,00 (Margit)

-

Ansøgning fra ”Syng Nyt”

-

Ansøgning om tilskud til sommerlejre.

-

Udskiftning af redskaber på kirkegården

-

Honorarer gældende fra 1.1.2016.

-

Nyt fra Stiftet

Meddelelser fra kontaktpersonen
– Ferieplan fra Tove

5.

Meddelelser fra kirkeværgen
-

Beslutning om rækkefølgen af indkøb til Kirkecenteret.
Byggeudvalgets forslag:
1. Indkøb af nye møbler til den nye sal B.
2. Indkøb af nye møbler til sal A og C (undervisningslokalerne) senest i
2016.

6.

7.

Meddelelser kassereren
-

Evt. nyt fra Visionsudvalget

-

Årsbudget 2016

Nyt fra præsterne
-

Konfirmationerne 1. og 2. maj 2015.

-

Forslag fra 7.4. 2015 vedr. underviser til 2 hold minikonfirmander (JSA)

-

Fremtidig konfirmandundervisning

-

Forsøgsprojekt rettet mod pårørende til demente (JSA)

-

FREJLEV KIRKE

Evaluere arrangementer m. m. (JSA)

Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

8.

Nyt fra udvalgene:
- Ansøgning fra De private Dagplejere i Frejlev om fremtidig brug af kirkecenteret.
(bilag).

9.

Nyt fra kulturudvalget:
- Indvielse og aktiviteter i KC fra den 13.9.2015.

10.

Evt.

Til stede var: Sussie Foged, Jørn Skøtt Andersen, Margit Mühlbach, Karner Nøhr, Bjarne BangSchnack, Bodil Elkjær, Helle Bang, Ruth Christensen, Annette Gravesen og Ellen Bak Mortensen

Ad 1:
Godkendt, idet Margit dog savner punktet ” Nyt fra medarbejderrepr.”, der tilføjes
som punkt 9A.
Ad 2:
Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Årsabonnement Office 365 kr. 799,00 blev bevilget.
”Syng Nyt” blev bevilget kr. 1.000,00
Ansøgning om tilskud til sommerlejr blev ikke bevilget.
Aftale/indkøb af redskaber til kirkegården er afsluttet med indkøb af EL-nicodan-truck
.

Gamle brugte maskiner tages i bytte af leverandøren. Byttesum som aftalt.
Karner foreslår aktivitetsudvalget følgende foredragsholdere:

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ejnar Thomsen, formand for Stiftsrådet
Cand. mag. Morten Albæk og
kandidat til biskop i Århus, Jens Maibom Pedersen.
Honorarer gældende fra 1. januar 2016 blev oplyst.
Ad 4:
Ferieplan ok.
Kommunen rykkes for en afslutning på tidligere graver, Jane Mollerups sag.
Ad 5:
Man diskuterede møbleringen og prioriteringen af nye møbler til de forskellige sale.
Byggeudvalget gives bemyndigelse til at anskaffe nye møbler primært til sal A og C
med borde i 65 x 130 cm og stole som kan hænges op. Og møblering af sal B,
såfremt økonomien tillader det. Desuden anskaffes to indskrivningspulte til
undervisningsbrug. Bjarne gjorde opmærksom på, at der er en ny situation med
hensyn til rengøring af de mange vaskbare gulve. Bodil og Bjarne arbejder videre
med problemet i samarbejde med Helle.
Bjarne gjorde opmærksom på at det er meget vigtigt at alle instrueres i hvordan man
lukker dørene, når kirkecenteret forlades .
Det store depotrum ved sal A benyttes primært af dagplejerne og Helle.
Man har modtaget et legat på kr. 50.000,00 fra Oticonfonden til køb af lyd.

Ad: 6:
Der fastsættes et tidspunkt for møde i budgetudvalget vedr. budget 2016.
Der er modtaget en kopi af FDF’s regnskab
Ad 7:
Konfirmationerne gik fint.

FREJLEV KIRKE
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Undervisning af minikonfirmander i næste skoleår udsættes til næste møde.
Der forhandles snarest muligt med skolen vedr. konfirmationer.
Ad 8:
De private Dagplejere i Frejlev kan fremover låne kirkecenteret vederlagsfrit.
Ad 9:
Helle Bang gennemgik det næsten færdige program for kulturugen (uge 38).
Navne på personer, der skal inviteres til indvielsen sendes til Jørn
Ad 9A:
Margit spørger, hvor meget der er bevilget til køb af elklaver. Ruth undersøger
nærmere.
Der søges midler til et flygel gennem forskellige fonde, men det venter til vi i budget
2016 har overblik over, hvor meget vi selv kan yde.
Margit aftaler med Bodil og Bjarne, hvordan hendes kontor skal indrettes.
Evt.
Helle Bjerregaard har ind til videre fundet en skuffe til falckkassen, men den kan evt.
flyttes i samråd med Helle.
Annette henstiller til at man afsætter mere end 2 timer af til et møde. Og at man
finder en anden model for afholdelse af fællesmøder, så der bliver mere tid til møder i
de enkelte mhr.

Referent: Ellen Bak Mortensen

