FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter onsdag den 18. november 2009
Fraværende: Anna og Gitte
Da der er mødepligt til aftenens møde, er der indkaldt 2 suppleanter,
Karna Jensen og Merete Lind-Nielsen

1. 10 minutter v/Bjarne
Aftenen indledtes med en sang, hvorefter Bjarne talte/fortalte om det at sidde i
et menighedsråd.

2. Godkendelse af mødereferat fra 20. oktober 2009
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
Indkomne ansøgninger: - ansøgning fra Sussie om kursus i fængslende
formidling hos Captivator – pris kr. 4.450,00 + moms og kørsel. Sussie
fortalte om kurset, som herefter blev bevilget.
Bispevalg, folder fra bispekandidat Jørgen Kjærgaard blev omdelt.
Opstillingsmøde den 12. januar i Hadsund og den 14. januar i Støvring
Sognegård kl. 19.30.
Blev enige om at deltage i mødet i Støvring den 14. januar. Karner sørger for
tilmelding.
Fjernvarme i kirke- og kirkecenter. Karner har modtaget bekræftelse fra provst
Djernes om at provstiudvalget er positivt indstillet. Projektet fremsendes til
Stiftsøvrigheden til konsulentvurdering, for så vidt angår kirken.

4. Valg
1. Formand – Karner Nøhr blev genvalgt
2. Næstformand – Gerda Larsen blev genvalgt
3. Kirkeværge – Bjarne Bang-Schnack blev genvalgt

FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

4. Kasserer – Gitte Klitgaard blev genvalgt, men aflastes
indtil videre

5. regnskabsfører – Erling Nielsen blev genvalgt
6. Sekretær – Gitte blev genvalgt, men aflastes indtil videre
af Gerda eller Bjarne
7. Kontaktperson – Jørn Jensen blev genvalgt
8. Bygningssagkyndig – Flemming Larsen blev genvalgt
9. Underskriftsbemyndiget – Gerda Larsen blev genvalgt

5. Beslutning om evt. indkøb af medhørshøjttalere
Bjarne har modtaget et tilbud på medhørshøjttalere til Frejlev Kirke fra
Pronic Ear A/S. Pris kr. 6.400,00 excl. moms. Blev vedtaget.

6. Budget/økonomi-samarbejde med Sønderholm
Karner fortæller, at der er startet et samarbejde med Sønderholm omkring
budget/økonomi. Arbejdet er startet i præstegårdsudvalget og er godt i gang.
Der skal være større åbenhed omkring det, der foregår. Vi har en dårlig
vedligeholdt præstegård, som der på sigt skal gøres noget ved.
Se referatet af præstegårdsudvalgsmøde.
Fordeling af fælles indtægter og udgifter bør fordeles efter aftalte
fordelingstal. Herunder også forpagtningsafgiften
Sussie understreger, at præsterne er fuldgyldige medlemmer af
menighedsrådet.

7. Meddelelser fra udvalgene
Regulativ for anvendelse af kirkecentret blev omdelt. Læses igennem til næste
møde og drøftes der.
Ulla fortæller, at Helle har spurgt om hvor mange personer der kan bestilles til
ved f.eks. begravelseskaffe. Blev enige om at 100 personer er max.
Helle har fået lov til at indkøbe ekstra duge til kirkecentret.
Helle spørger om hjælp til hovedrengøring i centret. Blev enige om, at Ulla
spørger et rengøringsfirma om pris.
Ulla og Mette (fra Sønderholm) forsøger at lave en ”afløserordning” mellem
Ella og Helle vedr. afløsning ved sygdom, ferie m.m.
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8. Meddelelser fra præsterne:
Der har været afholdt medarbejdermøde, referat er udsendt.
Medarbejderne ønsker mere information omkring ferie/sygdom blandt
medarbejdere.
Flere menighedsrådsmedlemmer bør deltage i medarbejdermøderne fremover.
Mødeindkaldelse fremsendes til kontaktperson og formand.
Der er blevet nedsat en skole-kirke bestyrelse, med henblik på at ansætte
en skole-kirke medarbejder. Sussie er medlem af bestyrelsen.
Da der ikke er mini-konfirmander i år, foreslår Sussie, at vi i stedet inviterer
minikonfirmanderne til en kirkeforestilling ”De hellig tre Konger så
Hjertensglad” i januar måned. Jørn og Sussie undersøger videre.
Gudstjenesteplan er sendt rundt. Julegudstjeneste den 10/12 flyttes til kl.
10.00.
Nytårsaftens-gudstjeneste står Ulla og Karner for med hensyn til champagne
og kransekage.
I januar måned 2010 flyttes ”kaffe i kirken” ved 9-gudstjenesten til
kirkecentret.

9. Meddelelse fra kassereren:
Karner meddeler, at det ser fornuftigt ud med økonomien.
Sussie meddeler, at hun i dag har forespurgt Erling om økonomien på
konfirmandkontoen – med hensyn til indkøb af konfirmandbibler.

10. Meddelelser fra kontaktperson
Dorte Amalie starter op igen 1. januar.

11. Eventuelt
Takkekort fra TL BYG i anledning af 35 års jubilæum
Merete kommer med en opfordring til kulturudvalget om ikke at arrangere
møder Mortensaften den 10. november.
Karner fortæller, at det var en god sogneaften med biskoppen den 10/11-09.
IT-skrivebord – vi afventer stadig
Helle Mortensen har trukket sig fra Sønderholm Menighedsråd. Henning Skak
Thrysøe er kommet ind i stedet for.

Referent Gerda Larsen
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