Referat fra ordinært MR-møde for Frejlev
FREJLEV KIRKE

tirsdag 05. marts 2013

Afbud:
Ellen og Margit

Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

1.

5 min.

2.

Godkendelse af mødereferat fra 05/02 2013

3.

Meddelelser ved formanden
Underskrevet forretningsorden for Frejlev Menighedsråd udleveret
Mødedatoer 2013 udleveret. Bjarne taster datoerne ind i Google kalenderen.
Ansøgning fra FDF om tilskud. Udsættes til fællesmøde i april.
Ansøgning fra Kastanjegårdens Venner om tilskud. 1000 kr. bevilget.
Ansøgning fra Folkekirken på Nibe Festival om tilskud. 1000 kr. bevilget.
Pensionistforeningen (kirkeligt funderet) holder bestyrelsesmøder i Frejlev KC.
Opfordring om at deltage i MR-foreningen Himmerlands generalforsamling 13/03
Sønderholm-Frejlevs Kollektliste og ’Folkekirkelige kollektdage’. Det blev besluttet, at
vi følger præsternes indstilling og koncentrerer os om få modtagere. Vi indsamler
til tre (ud af ca, 50 mulige forslag): Folkekirkens Nødhjælp (anden søndag i marts),
Børnesagens Fællesråd (juleaften) og Kirkens Korshær (øvrige søn- og helligdage).
Hidtidigt ’legat’ fra SparNord Bank. Udsættes til fællesmøde i april.

4.

Gennemgang af vedtægter (udleveret 06/12 2012)

5.

Vagter ved konfirmationerne

6.

Juli-caféen
Gudstjeneste og efterfølgende frokost den 21/07 afholdes i kirkecentret.
Helle (eller Ella) på arbejde med frokosten.

7.

Mødet med provstiudvalget den 14/02
Bjarne orienterede kort om mødets indhold.
Jørn orienterede om udvidet samarbejde. Dette tages op på fællesmøde i april.

8.

Budget 2014 – ønsker og deadline
Deadline kendes ikke pt. Antageligt midten af april. Ønsker sendes til formanden.

9.

Meddelelser fra kassereren
”Attestationsregler” til underskrift ved næste møde.
Sussie efterlyser CVR-nr. til kirken (kirkegårdens CVR-nummer må ikke benyttes til andet end
kirkegården), eller anden mulighed for indkøb uden privat udlæg.
Udgifts-loft for løbende (nødvendigt) indkøb: 2.000 kr. vedtaget.

10.

Meddelelser fra kirkeværgen
Licitationen over indvendig kalkning vundet af TL-Byg med 101.500 kr. inkl. moms.
Kalkningen foretages i den allerede besluttede lukkeperiode 17/06-19/07.
Det bliver således samme firma der laver begge arbejder i kirken.
Messehagelerne til Esrum Kloster
Beslutning om udlån af hvid og rød messehagel i hele udstillingsperioden.
Præsterne orienterer graveren om, hvilke farver, der anvendes i dette fravær.
Beslutning om fremtidigt antal urnepladser i urnegravstederne (bilag)
Det blev besluttet, at traditionelt urnegravsted fremover er til 2 urner.
Det årlige syn på kirke, kirkegård og kirkecenter afholdes torsdag 04. april kl. 16.00.
Ønsker skriftligt til kirkeværgen forinden, hvis man ikke kan deltage selv.
Digereparation til anslået max 8.000 kr. + moms besluttet udført.
Udvendig kalkning af kirken udføres efter konfirmationerne og inden pinse.

11.

Meddelelser fra udvalgene
Kulturudvalget minder om sogneaften i Sønderholm tirsdag 12. marts kl. 19.30 med
Naser Khader. Plakater er hængt op flere steder.
Næste møde i Kulturudvalget afholdes 26/03 i Sønderholm.
Turudvalget: Den årlige udflugt: søndag den 08/09 med start i Frejlev Kirke kl. 09.30.

Godkendt og underskrevet.

Udsat til senere møde.

26/04: Lene og Annette. 27/04: Ruth og Bodil.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

12.

Meddelelser fra præsterne
Indsamlingsdagen 10/03 til Folkekirkens Nødhjælp
Jeanett møder kl. 08.00. Gudstjeneste kl. 09.30. Herefter uddeler Jeanett ruter.
Kaffe i kirkecentret (i mødesalen). Bjarne og Ellen tager imod, når indsamlerne
returnerer. Frokost-buffet fra kl. 10.45 til indsamlerne.
Påskefrokost skærtorsdag 28/03. Helle og Bodil.
Afvikling af gudstjenesterne i kirkecentret 23/06, 07/07 og 21/07.
Udsættes til senere møde
Forbedring af mødesal til brug for konfirmandundervisning i 2013/14
Præsterne ønsker tavle og projektor i mødesal (gerne som i konfirmandstuen)
samt 2 skabe på ruller (se de ikke skal fastmonteres).
Bjarne indhenter tilbud.
Babysalmesang
Det besluttes, at babysalmesang fremover udbydes med start kl. 09.30 i kirken.
Evt. begravelse/bisættelse tidligst kl. 13 kan derved nå at blive forberedt.
Babysalmesangerne holder deres efterfølgende kaffebord i konfirmandstuen.

13.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Margit er begyndt at arbejde med kor-aspiranter fra 5., 6. og 7. klasse.

14.

Meddelelser fra kontaktpersonen
Emil starter igen som gravermedhjælper 12/03 og betjener gudstjenesten 10/03.
Der arbejdes på Funktionsbeskrivelser og på Personalehåndbog.
Orientering om afholdt APV og eventuel opfølgning med besøg af en ergoterapeut
fra Arbejdsmiljøcentret (tidl. BST) i samarbejde med Sønderholm. Dette
viderebehandles sammen med Sønderholm.
Beslutning om ansøgt ekstra lønsum til graver træffes inden den 01/05.

15.

Fællesmødet
Beslutning fra fællesmødet om renovering af præstegården (nye vinduer) blev
godkendt af Frejlev Menighedsråd. Ca. 100.000 kr. for Frejlev Menighedsråd.

16.

Eventuelt
Forslag fra Annette om om-rokering af dagsordenens rækkefølge, så vigtige
beslutningspunkter ikke hastebehandles hen imod slutningen af mødet.
Afbud fra Bjarne til stiftsdagen den 11/05.
Forslag: Danske Kirkedage drøftes på fællesmøde i april.

Referent
Bjarne Bang-Schnack

