FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter torsdag den 04. marts 2010
Fraværende: Sussie
Aftenen indledtes med en salme.

1. 5 minutter
Ulla fortæller fra sogneaftenen uge 8 i Sønderholm Sognegård, at der
var ikke stor opbakning, kun i alt 12. Opfordring til at man bliver bedre til at
deltage i disse arrangementer.
Forslag fra Jørn Jensen om at vi bruger et eller to møder årligt til idéudvikling,
da der sjældent er tid til det ved alm. møder. Blev godkendt – tages op senere.

2. Godkendelse af mødereferat fra 12. januar 2010
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
Aflysning af fællesmødet d.d., grundet der ikke har været tid til
planlægning m.m.
Menighedsmøde skal afholdes, hvor menighedsrådet redegør for regnskab,
budget, arrangementer, visioner m.m. Vi bestemte at afholde et når budgettet
er færdigt og godkendt.
Der bliver pt afholdt mange møder i diverse udvalg, overenskomstmøde m.fl.,
Karner opfordrer alle til, at vi alle skal hjælpe til, finde en god balance, så alle
kan få det til at fungere.
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der kan være et problem ved
begravelser med hensyn til at få kisten transporteret fra kapel til kirke. Bjarne
undersøger hos Stiftet, om menighedsrådet har en forpligtelse her.
Masser af sne har der også været ved kirken i år, hvilket igen har givet
anledning til dialog med naboer. Karner har forespurgt hos kommunen, og de
har givet det svar, at en privat fælles vej er man fælles om at holde. Som
afslutning på dette, er der inviteret til møde medio marts for at få en
afslutning/afklaring med hensyn til vejen.
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Vi mangler en medarbejderrepræsentant i rådet- Jørn følger op på det.
Aalborg Menighedspleje opfordrer til at vi deltager i deres arrangementer.
Der er givet gave til Søren Lodborg Hvas.
Afskedsgudstjeneste med Lodborg Hvas den 18/4 i Aalborg Domkirke kl.
14.00. Tilmelding til Provstisekretæren: dre@km.dk eller tlf. 98 351035.
Fælles provstigudstjeneste i Nibe Kirke den 9. marts kl. 19.00.
Husk at afgive stemme til Bispevalget.
Karner skulle hilse fra Judith Hansen, som tak for det beløb, der er bevilget
pensionistforeningen.

4. Først var der nye momsregler – så kom der flere ændringer på
prissætningen for kirkegården
Bjarne orienterede om flere ændringer. Der er modtaget nyt takstblad fra
provstiet, som fremover er den myndighed, der beslutter og udsender takster
til kirkegårdene. Der er nogle væsentlige ændringer, bl.a. at medlemmer af
folkekirken nu skal betale for et gravsted. For et kistegravsted skal der betales
kr. 440,00 pr. kisteplads (gælder for 25 år). Ikke-medlemmer betaler kr.
7.384,00. For et urnegravsted skal medlemmer betale kr. 176,00 (for 10 år).
Ikke-medlemmer betaler kr. 1.477,00. Der er ikke moms på disse betalinger.
Ved begravelser lørdage, søndage og helligdage skal der tillægges 50 % til
gravkastning (kr. 3.516,00 + 50 %). Ved urnenedsættelse lørdage, søndage og
helligdage skal der tillægges 100 % (kr. 571,00 + 100 %). Der er ikke moms
på disse ydelser.

5. Meddelelser fra udvalgene
IT-skrivebord: Bjarne har skrevet mail til it-skrivebordet omkring mangler,
skrivebordet er ikke færdigt osv. Dog er der en fin kalender deri, den kan bare
ikke bruges af begge råd. Frejlevs har kun adgang til Frejlevs kalender og
Sønderholm kun til deres. Bjarne har forespurgt om det kan lade sig gøre at vi
kan få en fælles.
Bjarne foreslår, at der på fællesmødet i april måned er en computer klar, så
alle kan prøve at logge sig på it-skrivebordet.
Kulturudvalget: Anne har bl.a. en økonomisk anmodning om flere penge,
således at beløbet forhøjes til kr. 20.000,00 fra hvert menighedsråd. Da det er
tidskrævende at være medlem af bl.a. kulturudvalget, vil udvalget gerne
drøfte, om der er nogen der kan hjælpe. Evt. med folk udenfor rådet. Et punkt
der skal behandles på fællesmødet.
Anmodning fra Anna og Gitte om at møderne afsluttes til tiden.
BUK-udvalget: Friluftsgudstjeneste afholdes i Ryhøj den 6. juni kl. 14.00.
Planlagte gudstjenester denne dag aflyses.
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Emnet vedr. friluftsgudstjenester tages op på fællesmødet, så man kan drøfte
hvad man skal fremover.
Busk-gudstjeneste den 31. oktober.
Præstegårdsudvalget – mødet den 11. marts er aflyst pga. ferie. Nyt møde
fastlægges snarest.
Karner oplyser, at man er enige om fordelingsnøgle 63/37, både på indtægtsog udgiftssiden, punktet kommer på det fælles møde i april.
Der er ingen afklaring fra Stiftet vedr. fjernvarme.
Der er indgået aftale om snerydning.

6. Meddelelse fra præsterne
Lene Forup starter babysalmesang i Sønderholm den 28. april.
Søndag den 7. marts er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, der mangler
indsamlere.
Den udleverede kaffeliste skulle fungere. Hvis man ikke kan, så skal man
prøve at finde en afløser, men ved aflysning skal man give besked både til
præst og personale.
Gudstjenesteplan for juli måned 2010 bliver som sidste år, altså med
gudstjeneste kun i en kirke hver søndag.
Budgetønsker til 2011 skal fremsendes til formanden. Ønsker fra
medarbejderne skal medbringes til medarbejdermødet den 25. marts eller
fremsendes til formanden for rådet.
Jørn fornemmer, at personalet forventer et møde, evt. med Pia Ryom, som
opfølgning vedr. personalet.

7.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser

8.

Meddelelser fra kassereren
Drøftelse/underskrivelse af regnskabet for 2009
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

9.

Meddelelser fra kontaktpersonen
MUS-samtaler er nu gennemført.
Medarbejderne er kommet med ideer og tanker til, hvordan man kan få flere
i kirke . Disse emner bør tages op på et visionsmøde.
Der har været afholdt møde i sognemedhjælperudvalget.
Jeanett går på barsel den 22. marts og frem til den 31.december 2010.
Møde omkring den nye overenskomst for medarbejdere. Bl.a. skal der nu
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laves ansættelseskontrakter for alle, i første omgang for alle nyansættelser.

10. Eventuelt
Navne i telefonbøger skal rettes, således at de tilpasses de nuværende navne
Og telefonnumre.
Der er kirkesyn tirsdag den 20. april kl. 15.00. Alle medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer er hermed inviteret.
Der er aftalt fællesmøde torsdag den 8. april kl. 17.00 i Frejlev Kirkecenter.

Referent Gerda Larsen

