FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag den 08. marts 2016 kl. 17.00 – 19.30
i Frejlev Kirkecenter
Afbud: Bodil og Sussie

Mødet startede med mindet om Ellen Bak Mortensen
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 10/02 2016

Godkendt og underskrevet
3.

Meddelelser fra formanden
- Forberedelse til menighedsmødet den 03. april
- Bidrag til Bispeportræt 800-1000 kr.
- Drøfte medlemskab af Danske Sømands- og UdlandsKirker (DSUK)
- Datoer for menighedsrådsmøder i 2016

Vi har modtaget meget ros for afviklingen af Ellens bisættelse den 25/02 2016, såvel i kirken som
ved mindekomsammen i kirkecentret. Desuden for tranmissionen af bisættelsen fra kirke over til
kirkecenter, hvor der sad o. 80 personer fordelt i de tre sale. Stor ros til kirkecenterværtinde Helle
for afviklingen af det praktiske ved mindekomsammen.
Takkekort modtaget fra Poul Mortensen.
Ved menighedsmødet, der afholdes i Frejlev Kirkecenter den 03/04 i forlængelse af gudstjenesten
og med kirkefrokost, vil formanden give menighedsrådets beretning om det seneste år og fortælle
om planer og idéer i fremtiden. Ethvert menighedsrådsmedlem er velkommen til at supplere, og de
fremmødte opfordres til at stille spørgsmål og komme med forslag. Af indhold er det naturligt at
tale om økonomi, om tankerne om sammenlægning af Sønderholm og Frejlev Menighedsråd.
Ansøgningen fra stiftet om tilskud til et bispeportræt blev drøftet. 800 kr. blev bevilget.
Forslaget om menighedsrådets medlemskab af DSUK til 1.200 kr. årligt blev vedtaget.
Kommende menighedsrådsmøder: 07/04 fællesmøde i Sønderholm og 03/05 kl. 18:00 i Frejlev MR.
Ruth udsender kommende datoer for resten af 2016.
4.

Medarbejderrepræsentanten
- Ønsker til kirkegården (nu eller i 2017)
- Løfteaggregat til plæne-sten: 11.225,- + moms
- Ekstra afstivning ved gravning: 5.800,- + moms

Ønske om anskaffelse til kirkegården af løfteaggregat til løft af sten i plæne blev imødekommet.
Ønske om ekstra afstivning til gravning blev imødekommet. Der er fundet råderum til begge
anskaffelser i 2016. Begge anskaffelser tjener til forebyggelse af og sikring mod skader hos
graverne.
5.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Personaleinfo

MUS-samtaler er foretaget. Jonna er tilmeldt sidste del af graveruddannelsen. Jens deltager i
kommende kursus i psykisk førstehjælp, som afvikles sammen med Sønderholm.
Menighedsrådet udtrykker sin støtte og ros til Helle Bjerregaards pasning af kirkecentret. Der er et
noget større areal at holde rent, og der er flere aktiviteter i kirkecentret end før udvidelsen af
bygningen. Dette må der være opmærksomhed på ved kommende budget 2017.
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6.

Meddelelser fra kassereren
- Godkendelse af regnskab 2015
- Manglende betaling af debitorer
- Sogneindsamling 13. marts 2016

Regnskab 2015, afleveret d. 28/02 2016 10:31 er forklaret og blev godkendt.
Debitorliste: Der er pt. et udestående på ca. 58.000 kr. Ruth og Mogens arbejder med listen.
Sogneindsamling: Pga. Bodils sygemelding står Ruth for indsamlingen.
7.

Meddelelser fra udvalgene
- Brug af kirkecentret
o Omkostninger til rengøring
o Brugernes pligter
- Ajourføring af udvalgsposter

Formanden uddelte en oversigt over minimum 18 anvendelser af kirkecentret. Såvel interne
(babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, sogneaftener, mindekomsammen … ) såvel som
mere eksterne (dagplejemødre, ’hånd om barnet’, lokalhistorisk forening, Frejlev Samråd, … ).
Opmærksomheden henledes på, at det kan opfattes uheldigt, at Helle er på arbejde i køkkenet, mens
der afholdes ’fremmede’ møder i kirkecentret. Det er ’nemt’ at opfatte Helle som en assistance, der
uden videre kan trækkes på. Hvor skal disse timer hentes? Hvis lånere af kirkecentret har brug for
Helles arbejdskraft/køkkenhjælp, må det på forhånd aftales direkte med Helle.
En opdateret brugervejledning (tjekliste i brug ved udlån af kirkecentret) må kunne fremstilles.
Ruth søger i materiale overdraget ved denne menighedsrådsperiode.
Udvalgsposter: Der er vedtaget flg. ændring i oversigten over de udvalgsposter, som Ellen besad:
Sekretær: Bjarne, medl. af kirkegårdsudvalg: Karner, medl. af valgbestyrelse: Bodil
8.

Meddelelser fra præsterne
- Vagter ved konfirmationerne (fr 22/04 - lø 23/04 - sø 24/04)
- DSUK den 08. april
- Forslag fra JSA

Ved minikonfirmandundervisningen modtager Kathrine i dette forår frivillig hjælp fra en forælder,
Stephan. Budgetmæssigt må vi huske på medhjælp til minikonfirmandundervisning fremover.
Konfirmationerne: Bodil har oversigt over, hvem der er ’vagt’ i kirkecentret hver af dagene.
DSUK’s besøg i Frejlev Kirke og kirkecenter har JSA som tovholder i samarbejde med Helle Bj.
9.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Nabomøde afholdt
- 12. april: det årlige syn
- 13. april: Fokus Folkeoplysning
- Indkomne ønsker til kirkecentret
- Evaluering efter bisættelsen med mange gæster i kirkecentret
o Lyd fra orgel/kirkesanger/kor
- Kalkning af kirken

Den 17/02 afholdt Karner og Bjarne det årlige uformelle kaffe-møde med naboerne på Verdisvej.
Det forløb rigtig godt. Naboerne er fortsat glade og tilfredse med naboskabet. De havde rosende
ord til graveren/graverne. Naboerne foreslår et gelænder ved trappen op til kirkecentret.
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Påmindelse: Det årlige syn af kirke, kirkegård og kirkecenter afholdes tirsdag den 12. april kl.
16:00. Personale og menighedsrådsmedlemmer er indbudt til at deltage.
Fokus Folkeoplysning, Aalborg, holder kulturarrangement i Frejlev Kirke, hvor forfatter Lars
Morell fortæller om Per Kirkeby og Frejlev. Der er allerede så stor tilslutning, eftermiddagen er
dubleret med tilsvarende arrangement samme formiddag. Lokal tovholder er Bjarne.
Der er indkommet ønsker i kirkecentret fra Helle Bj., naboerne, Margit og JSA. De vil alle indgå i
budgetovervejelserne for 2017.
Transmissionen af billed/lyd fra kirken til kirkecentret stod sin prøve ved Ellens bisættelse. Med
fyldt kirke var øvrige gæster henvist til kirkecentret, fordelt på alle tre sale og med alle tre
projektorer tændt. Det forløb overordnet godt og til tilfredshed, dog med enkelte detaljer til
forbedring: 2 gange faldt billedet kortvarigt ud i sal B. Omkring 7 gange var der kortvarig knas i
lyden. Lyden fra orgel og kirkesanger er for svag. Dette sidste kan kun løses ved etablering af en
eller to mikrofoner specielt til orgel og kirkesange/kor. Vi indhenter et tilbud på denne ekstra
facilitet, da det ikke kan indgå i entreprisen. Margit inddrages i vurdering af mikrofonvalg og –
placering.
Kalkning af kirken kan atter i år gøres for samme pris som de tre sidste år: 35.000 kr. inkl. moms.
Elkjær bestilles.
Tilbud er modtaget på mindre ændring i køkkenet, så Miele opvaskemaskinen bliver løftet ca. 50 cm
og flyttes til højre i bordet. Pris: 15.223 kr. inkl. moms. Det må undersøges, om der ved
’indpakning’ samtidig kan lyddæmpes på opvaskemaskinen. Desuden bør anskaffes et stålrullebord i præcis samme højde som industriopvaskemaskinen.
10.

Evt.

Karner mindede på, at der er officiel indvielse af Folkekirkens Hus palmesøndag, den 20. marts.
Programmet starter med festgudstjeneste i Budolfi Kirke kl. 10:00. Der er programpunkter frem til
kl. 17:30. Alle er indbudt.
Referent:
Bjarne Bang-Schnack
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