Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd

torsdag 9. marts 2OL7 kL.17.00
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Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen, JPrn
Skøtt Andersen, Helle Bang, Rikke Sommer Eriksen, Ruth Christensen
Afbud fra: Jonna Gertsen. Sussie Foged deltog iSønderholms menighedsrådsmøde.
Dagsorden:

1.

Godkendelseafdagsorden.
Mail fra JSA sendt inden sidste møde i Frejlev. Behandles under pkt. evt.

2.

Godkendelse af mÉdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 14. februar 20L7.
Ændringer til pkt. 3 vedrørende hjemmesiden.
Alle har ansvaret for indholdet på hjemmesiden. Rettelserne til hjemmesiden sendes til
Hanna.

3.

Meddelelser fra formanden.
PØM orienterede om proceduren for posten på 8330@sosn.dk.
Al post af interesse for alle sendes til 8330@sogn.dk.
PØM laver kasser til de forskellige områder.
Hvis vi ønsker, at der er korrespondance, der skal diskuteres i menighedsrådet, giver vi
besked tilPøM.
Udkast til forretningsorden for fællesmøder (vedhæftet)
PØM ønskede en diskussion om $5, stk. 2, da han ikke er enig iformuleringen.
I Frejlev synes vi, at det er en god ide at lave en positivliste over de emner, der kan
besluttes på fællesmØderne. lsær vedrørende fællesudvalgene.

Punktet diskuteres færdigt på fællesmødet.

4.

Meddelelserfra kontaktpersonen.
HBA orienterede om, at hun har haft samtale med medarbejderne.
JQ er startet mandag den 6. marts 2OL7 . HBa har lavet ansættelseskontrakt med JQ.
HBa er ved at planlægge MUS-samtale.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
orientering om udbedringer.

JP gav

Udbudsmateriale
Efter en kort orientering om udbudsmaterialet vedrørende en eventuel
energirenovering af Frejlev Kirke blev det besluttet, at JP indkalder JG og MM til en
drøftelse af materialet, inden JP besvarer henvendelsen.
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Meddelelser fra kassereren.
Folkekirkens Nødhjælp indsamling
RC orienterede om arbejdsopgaverne omkr¡ng indsamlingen. MR mødes kl. 8.30 for at
gØre klar til indsamlingen.
Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejde 2016
Protokollatet udsendt sammen med indkaldelsen.
PØM orienterede om indholdet

Manglende funktionsadskillelse
Stk.. 7 og 8
Vi tager revisionens kommentarer ad notam.

srk.9
Vi holder et møde med Huset Venture (vores regnskabsfører) om vores fremtidige
samarbejde.
PØM og RC foreslog, at der skal to til at godkende betalinger, og den ene skal være
kassereren. Det var der enighed om.
Anbringelse af men¡ghedsrådets midler
Stk. 12 Vi har taget revisors anmærkninger ad notam, men vi har tiltro til, at Spar Nords
soliditet er ok iforhold tilvores indestående.

Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold (vedhæftet)
PØM orienterede om indholdet. Standardskrivelse fra revisionsfirmaet
Protokollatet blev u nderskrevet
Godkendelse af årsregnskab 2016
RC udleverede det seneste opdateret regnskab for 2AL6
orienterede om ændringer lavet i årsregnskabet som følge af vores gennemgang af
årsregnskabet på vores møde den 2. marts 20t7.
RC

Lønomkostningerne er registreret på de formå1, som der er budgetteret med.
Derudover var der lavet flere ændringer som følge af, at nogle af posterne var konteret
forkert. Bl.a. var indkøb af PCer til JSA konteret under præstegården.
Fra året 2Ot7 ogfremover flyttes Tove Nielsens lønudgift (præstesekretær)fra
præstegården til personregistrering, således at det kun er udgifter vedrørende
præstegården, der står under præstegården.

Regnskab 2016, afleveret den 09-03-2017 kl. t8.24, er forklaret og blev godkendt
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7.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

lntet

8.

Nyt fra præsterne.
M

inikonfirmand

u

ndervisning.

vil gerne have, at HBj hjælper Kathrine.
Det blev besluttet, at HBj må hjælpe Kathrine, de dage, hvor der ikke er andre
medarbejdere ti¡ stede.

JSA

9.

Nyt fra præstegårdsudvalget
Gennemgås på fællesmødet den 9. marts 20L7.

10. Nyt fra aktivitetsudvalget
Gennemgås på fællesmødet den 9. marts 2OL7.

11. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
lntet

12. Nyt fra kirkecentret.
Gymnastikholdet nybagte mØdre har meddelt, at de ikke kommer.
Distriktsforeningen Himmerland holder kursus i Frejlev Kirkecenter den 10. mai2OtT
vedrørende introduktion til DAP

13. Nyt fra Frejlev Samråd og FDF
Ansøgning fra FDF om huslejetilskud.
FDF har ansøgt om huslejetilskud

Tilskuddet blev godkendt.

til hytten ¡ Ryhøj

på 7.800,- kr.
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14. Eventuelt
opfordrede til, at der laves en mailingliste på voksne, som gerne vil høre nyt fra vore
kirker, samt at vi snarest får et punkt på dagsordenen vedr. lydforholdene i
kirkecenteret.

JSA

Herudover en anbefaling af, at der laves et årshjulfor møderne i menighedsrådet for at
sikre, at de årligt tilbagevendende opgaver, som påhviler rådet, bliver behandlet i rette
t¡d.

Referent:
Ruth Christensen
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