Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
torsdag 4. maj 2OL7 kl. t7.OO
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i Frejlev Kirkecenter.
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Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Skøtt Andersen,
Rikke Sommer Eriksen, Jonna Gertsen, Sussie Foged, Ruth Christensen

Afbud fra: Helle Bang, Jørn Mortensen
Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 4. aprilZOLT.
Kalenderlys rettes til alterlys under pkt. 5

3.

Meddelelser fra formanden.
Kontrakt fra Pro-Energi vedrørende energibesparelser
Kontrakten godkendes. Udgiften betales af Provstiet.
Huset Venture 10 års jubilæum den 29. maj 2Ot7 . RC deltager i receptionen.
Kirkegå rdsvedtægten ved rørend e udformn ing af m indestene blev vendt.

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen. (HBa kom kl. 18.00)
Dette punkt blev udskudt til HBa kom til mØdet.
MU-samtaler afholdt med alle medarbejdere.
Alle er glade for deres arbejde, kollegaer og huset.

Medarbejderne vil gerne være med til næste møde, hvor vi skal se huset og kirken.
Aftale med Theresa Lundquist som afløser for Dorte Amalie Schou indt¡l 3L. august
20t7.
Provstiet vilgerne have, at vi laver en aftale med Sønderholm om, at de udbetaler de 7
timer ekstra om ugen og derefter sender opkrævningen til os.
SF

godkendte dette

TL har en veninde, som gerne vil afløse i 4 uger i sommerferien.

Spaghettigudstjeneste L8. maj 2Ot7
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SF vil gerne have sin datter Mathilde som afløser for
timer til forberedelse og deltagelse i gudstjenesten.

DAS denne dag. Det

drejer sig om 9

Det blev godkendt. HBa udformer en ansættelsesaftale for Mathilde.

Alle papirer og afregneringer iforbindelse DAS bortgang er på plads.
Nedsættelse af ansættelsesudvalg til at finde en afløser for DAS.

Ansættelsesudvalget blev HBa, RES,

SF, JSA,

MM.

HBa anbefaler, at vi kigger bredt og

overordnet på arbejdsområder for ny kirkesanger,

så

vi kan få en attraktiv stilling.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
Ønsker fra personalet (opfølgning på MU-samtaler)
Tidligere nævnt iforbindelse med ombygning, pudsning af vinduesbundstykker, så de
er rengpringsvenlige.

*

Vi får fat i en maler

*

til at lakere bundstykkerne

Ombytning af industriopvaskemaskine (bliver ALDIRG brugt) evt. en Miele mere, så
kan vi også flytte det store skrummel af stålrullebord, der altid står i vejen.

Der var ikke umiddelbart tilslutning

til dette Ønske.

LS

tager en snak med HBa og HBj

Hængepartier:
lndkøb af mindre fryser til rester. Lille kummefryser, der kan stå til venstre for det
store køleskab i rummet bag køkkenet.
JP og HBj finder ud af købe den.

*
*

Skilt med køkken/personaleindgang

*

Skilt med af- pålæsnings p-plads

*
*

Tove Nielsen ønsker en skilt ved døren ind til kontoret ved toiletterne, hvor der står
Kirkekontor.
JG ønsker at få repareret lågerne
JP og JG kigger på det.

til kirkegården

*

LS

*

Kirkedøren skal males. Der rettes henvendelse tilJørn Ravnkilde

*

JP kigger på vores

er kontaktperson for fremvisning af kirke og kirkecenter

forsikringer
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6.

Meddelelser fra kassereren.
Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartalzOtT. (Er fremsendt i særskilt mai¡.)
Godkendt.
Vi har et Ønske om, at vi fremover kan få en kvartalsrapport, hvor sidste års tal for
samme periode er på, så vi kan lave en sammenligning med sidste år for samme
periode.

Aftale med Huset Venture (vedhæftet indkaldelsen)
Godkendt.

fremsatte ønske om, at vi skal have en drøftelse, om hvem vi skal have som
regnskabsfører.

SF

Regnskabsinstruks - og underskrifter.
Udsættes til næste mØde. PØM og RC tager en drøftelse om, hvordan vi skal udforme
den, således at den passer med vores praksis.

7.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

lnvitation til nabokomsammen.
LS og PØM inviterer.
JP, JG, t-S og PØM deltager, hvis der kan findes et fælles tidspunkt. Evt. efter en
gudstjeneste.

8.

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
JG har sendt

forslaget om nye urnegravsteder til arkitekt Mogens Andersen og bedt ham

kigge på det.
Ki

9.

rkegårdsudvalget opford res til at kigge på

ki

rkegårdsvedtægterne.

Nyt fra kirkecentret.
DAP kursus torsdag den LL. majZOLT i kirkecentret.

HBj sørger

for kaffe og brød.

Kastanjegården vil gerne komme besØg den 26. juni til en rundvisning i kirkecentret.
Vigiver kaffe og brød.
Sonja Egelund - tidligere medlem af menighedsrådet - kan kontaktes for at få
information om kunsten på væggene.

10. Nyt fra Freilev Samråd og FDF
RC gav

en kort or¡entering om borgermØdet den 5. april2OtT.

11. Jacob Schou kommer og v¡ser udkast til mindesten for
Jacob

vilfå lavet en mindesten hos Lange i Aalborg

DSA.

og viste os et udkast

Vi glæder os til at se det endelige resultat.

11. Eventuelt
Mindeord for

DAS

til kirkebladet

og evt. Nibe Avis. SF vil gerne skrive en tekst.

Studietur søndag den 3. september 2017 efter gudstjenesten.
Ros

til

JG

for vedligehold af kirkegården.

Mødet slut kl. 18.30.
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