Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

tirsdag 4. marts 2014 kl. 17.00-19.00
i Frejlev Kirkecenter

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 4.
februar 2014.

3.

Meddelelser fra formanden.
Ansøgning fra Kastanjegårdens støtteforening og fra Nibefestivalen.
Nabomøde

4.

Meddelelser fra kassereren.
Regnskabsmøde vedr. 2013.
Budgetsamråd i Nibe 18. marts 2014.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
Syn af kirkegård
Vedligehold af ”sølvtøj” i kirken.
Indkøb af nye redskaber til kirkegården
Udvidelse af kirkecenteret. .

6.

Meddelelser fra kontaktpersonen.
Ansættelse af gravermedhjælper
Forberedende drøftelse af aftale med Hanna.

7.

Meddelelse fra sekretæren

8.

Meddelelser fra udvalgene.

9.

Meddelelser fra præsterne.

10.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.

11.

Eventuelt.

Til stede var: Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Bodil Elkjær, Ruth Christensen,
Annette Gravesen, Marrgit Mühlback, Sussie Foged og Ellen Bak Mortensen. Jørn
Skytt Andersen deltog i Sønderholm mhr’s møde.
Afbud fra : Annette Højmann Kristensen.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad. 1.
Godkendt.
Ad 2:
Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Kastaniegårdens støtteforening blev bevilget kr. 1.000,00 i tilskud og
Nibefestivalen kr. 1.500,00.
Takkeskrivelse fra pensionistforeningen for tilskud.
Der er sammen med Sønderholm mhr. sendt en hilsen til Judith Hansen i
anledning af 80 års fødselsdag.
Det årlige møde med naboerne har fundet sted. Der blev orienteret om
menighedsrådets planer om udvidelse af kirkecenteret, hvilket der ikke var
indvendinger imod.
Ad. 4:
Ruth orienterede om, at der holdes regnskabsmøde vedr. Regnskab 2013
torsdag den 13. marts kl. 17.00 i Frejlev kirkecenter.(Hele menighedsrådet deltager)
Der holdes budgetsamråd i Nibe den 18. marts kl. 16.30- 18.00 (Ruth , Karner og
Mogens Kaiser deltager)
Tak fra Børnesagens fællesråd for kollekt..
Ad 5:
Torsdag den 10. april 2014 kl. 16.30. holdes syn af kirke, kirkegård og kirkecenter.
Der er tilbud på rensning, polering og lakering af sølvtøj i kirken på kr. 30 773, 25 +
udgifter til elektriker. Bjarne foreslår det tages med i budget 2015 med mindre det
viser sig, at der kan findes midler på dette års budget.
Ønsker om nye redskaber fra graveren tages med på budget 2015.
Første byggemøde blev holdt den 14. februar, hvor ønsker blev fremlagt. Der holdes
møde igen den 13. marts, hvor arkitekterne fremlægger deres forslag.
Ad 6:
Et enigt ansættelsesudvalg foreslår at Jonna Geertsen ansættes som
gravermedhjælper efter gældende regler med 30 timer pr. uge fra den 1. marts 2014.
Dette blev godkendt.
Sussi orienterede om ansættelse af Hanna, som behandles på fællesmødet.
Ad 7:
Intet
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Ad 8:
Bodil gjorde opmærksom på, at man skal huske at Helle skal orienteres hver gang,
der holdes møde. (Uanset om Helle skal medvirke eller ej).
Ad 9:
Sussie orienterede om et skole-kirkeprojekt som køres sammen med Margit., hvor
børnene lærer om kirkeårets farver og lærer nye salmer.
Margit har besøgt konfirmanderne.
Konfirmanderne får besøg af Nødhjælpskaravanen torsdag i næste uge.
Fastelavn er holdt med minikonfirmanderne.
Der er holdt spagettigudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning med ca. 70
deltagere.
Sussie orienterede om kirketælling som starter i april 2014.
Søndag den 9. marts holdes der Indsamling til Folkekirkens nødhjælp. Hele
menighedsrådet deltager. Der startes med gudstjeneste kl. 10.00.
Ad 10:
Margit begrundede nogle ønsker: Nyt elklaver, da det, vi har er 12-15 år gammel og
meget slidt. Pris kr. 11.000,00. Et sanganlæg til brug for koret og andre
arrangementer i kirken. Pris 26.000,00 incl. moms. Et nyt klaver/lille flygel. Margit
undersøger priser.
Ad 11:
Mødetidspunktet for menighedsrådsmøder foreslås som kl. 17.00 ved fællesmøder
og kl. 18.00 ved ordinære møder. Karner snakker med Annette H. om hun vil kunne
nå det.

Referent : Ellen Bak Mortensen

