FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 20. marts 2012
Aftenen indledtes med en salme

1. 5 min.
Intet

2. Godkendelse af mødereferat fra 02/02 2011
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Økonomi (Mogens Kaiser deltager)
Efter omdeling af årsregnskab 2011 blev regnskabet gennemgået af Mogens
Kaiser.
Kollektregnskab mangler – Sussie beder Tove fremsende det.
Vi går tilbage til fordelingsnøglen på konto 1020 og 1025 –
konfirmandundervisning.
Der mangler en dispositionsplan for Frejlev Kirke – den skal laves inden
regnskabet for 2011 kan godkendes. Fremlægges på næste møde
Beslutningsændring (lavet af Merete og Mogens):
Fremadrettet lægges alle regninger til Mogens direkte, hvorefter Mogens
scanner dem ind og fremsender til Merete til godkendelse.
Møde i økonomiudvalget – flyttes til den 10.04.2012 kl. 18.00.

4. Meddelelser ved formanden
Resultat af Sogneindsamlingen 04. marts
Flot resultat – ros til udvalget.
Ros til kulturudvalget for fine arrangementer.
Sønderholm/Frejlev pensionistforening – konstitueret formand Anna Ibsen.
Ansøgning om tilskud til Friluftskoncert på Skipper Klement Centret –
blev bevilget kr. 500,00.

5. Coach ved vore mr-møder?
Efter en diskussion om emnet, blev det besluttet at køre videre uden coach.
Sussie er uenig i beslutningen.
Merete understregede vigtigheden af, at vedkommende, der attesterer
fakturaer også påfører formål/anvendelse.
´
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6. Valg 2012
Møde den 14.03 hos provsten – hvor han fortalte om valget.
Stillingtagen til eventuelt forsøg: Kort valgperiode og/eller Valgforsamling
med ventil - Pastoratråd som anbefaling til kommende menighedsråd:
Menighedsrådet godkender indstillingen fra den fælles valgbestyrelse – om at
vente med oprettelse af pastoratråd – p.g.a. alt for kort tid, men
Sønderholm har besluttet at søge om 2-årig valgperiode.
Frejlev Menighedsråd drøftede – men besluttede at bibeholde den 4-årige
periode.

7. Meddelelser fra kirkeværgen
-

-

-

Kalkning af kirken (udvendig – indvendig?) Blev besluttet at gøre det
samme som sidste år, altså standardkalkning + ekstra grundkalkning af et
stykke. ( kun udvendig)
Rensning af lysekroner – venter til 2013
Kistevogn af hensyn til bedemændene – Bjarne ansøger om kr. 15.000 til en
vogn. Tilbud er modtaget. Blev vedtaget.
Projekt dørtrin – der er fra Provstiet afsat kr. 500.000 til projektet.
Udbygning af kirkecenter (orientering) – Der er afholdt møde med Stiftets
Bygningskonsulent – han kommer med skitser/ideer til udvidelse af centret.
Svar sidst i marts måned.
Fald på is på kirkesti – er meldt til forsikringen.
Syn af kirke, kirkegård og kirkecenter – afholdes mandag den 26. marts kl.
15.30.
Indkøb hos Daarbak indtil juli 2012 – vi får speciel rabat hvis vi benytter et
specielt kort (er på kontoret hos Tove)
Punkt 8-13 udgik på grund af tidnød

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Meddelelser fra udvalgene
Meddelelser fra præsterne
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Meddelelser fra kassereren
Meddelelser fra kontaktpersonen
Eventuelt
Referent Gerda Larsen
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