Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag 3. marts 2015 kl. 17.00 – 20.00
i Kastanjegården.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 3. februar
2015.

3.

4.

5.

Meddelelser fra formanden
-

Medlemskontingent Aalborg provstiers menighedspleje kr. 750,00 pr. sogn.

-

Forespørgsel fra dagplejen om lån af kirkecenteret 4.6.2015.

-

Tak for gave fra H. Sølver

-

Nordjysk kirkedag lørdag 18.04.2015 kl. 10.00-16.00 i Vesterkær kirke

-

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 08. marts 2015.

-

Kursustilbud fra MR-foreningen 19.03.2015 kl. 19.00.

Meddelelser fra kassereren
-

Mogens Kaiser deltager vedr. gennemgang/godkendelse af 2014-regnskabet

-

Ansøgning fra FDF.

Meddelelser fra kontaktpersonen
-

Ansættelse af gravermedhjælper.

6.

Meddelelser fra kirkeværgen

7.

Meddelelser fra præsterne
-

8.

9.
10.

Konfirmandundervisning fremover.

Nyt fra udvalgene.
-

Indvielse af kirkecenteret

-

Kulturugen i. f. m. ovennævnte

-

Visionsudvalget

Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Eventuelt.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Til stede var: Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Annette Gravesen, Bodil Elkjær, Ruth
Christensen, Helle Bang; Jørn Skøtt Andersen, Sussie Foged og Ellen Bak Mortensen.
Mogens Kaiser deltog i første del af mødet.
Fraværende med afbud: Margit Mûhlbach
Karner bød velkommen med speciel velkomst til Mogens Kaiser, der derefter gennemgik
regnskabet for 2014, hvorefter han forlod mødet.

Ad 1: Godkendt:
Ad 2 : Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Medlemskontingent til Aalborg provstiers menighedspleje kr. 750,00 pr. sogn blev bevilget
Dagplejen fik tilsagn om lån af kirkecenteret 4.6.2015 med forbehold for at det er færdigt.
Tak for gave fra H. Sølver.
Tak for opmærsomhed ved rund fødselsdag fra Lis i Lundby.
Nordjysk kirkedag lørdag 18.04.2015 kl. 10.00-16.00 i Vesterkær kirke
Kursustilbud fra MR-foreningen 19.03.2015 kl. 19.00.
Bodil orienterede om indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
Ad 4:
Ruth orienterede om FDF´s regnskab og man besluttede at imødekomme deres ansøgning
om et tilskud på kr. 7.800,00 for 2015,og såfremt der kommer specifikt behov, er de
velkomne til at søge igen, da man ikke søgte i 2014.
Ad 5:
Annette orienterede om ansættelse af den nye gravermedhjælper.
Menighedsrådet godkender ansættelse af Jens Quist-Jensen som gravermedhjælper 37
timer/ugen i perioden 10.marts - 30. november 2015 eller når grandækningen er
tilendebragt.
Ad 6:
Mindede om provstesyn den 13. maj 2015.
På baggrund af en henvendelse fra Sønderholm ang. antal af urner i kistegravpladsen
udfærdiger Bjarne et oplæg til ændring af kirkegårdsvedtægten, hvoraf antallet fremgår.
Bjarne orienterede om kirkecenterbyggeriet , hvor byggeudvalget venter på tilbud ang.
billed/lyd fra 2 leverandører og flere møbelleverandører. Man forventer at søge om en
tillægsbevilling i provstiet til dækning af disse omkostninger.
Ad 7: Præsterne orienterede om, hvordan man forventer konfirmandundervisningen skal
foregå til næste år.
Jørn har fået i opdrag at undersøge mulighederne for en afløser til minikonfirmander.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 8:
Provstiet er orienteret om at genindvielsen af kirkecenteret finder sted den 13. september
2015.
Helle orienterede om at der holdes møde i aktivitetsudvalget ang. kulturugen i. f. m. indvielse
af kirkecenteret i uge 12 og alle opfordres til at komme med input til udvalget inden da.
Ruth orienterede om møde i visionsudvalget den 7. apr., som p.g.a. indtrufne
omstændigheder holdes fra kl. 16.15. Der kommer yderligere information.
Ad 9:
Intet.
Ad 10:
Datoen for udflugt er fastsat til søndag den 30. august.

Referent: Ellen Bak Mortensen

