FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 8. november 2011
Afbud fra Gerda, Margit

1. 5 min.
Intet.

2. Godkendelse af mødereferat fra 11/10 2011
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Opnormering af Jørn Skøtt Andersen pr. 01/01 2012
- Karner ønskede Jørn tillykke med fuldtidsstillingen i Sønderholm-Frejlev
Pastorat.

4. Meddelelser ved formanden
- Forpagtningsaftalen på Præstegårdens jord er endelig blevet underskrevet
-

-

og godkendt af begge parter.
Vi har modtaget en efterregning på projekt ’Fjernvarme i Kirken’, det er
ærgerligt, at Brøgger først kommer med den nu, hvor Bjarne har sendt hele
projektet til Provstiudvalget. Regning er på ca. kr. 28.000,Karner orienterede om gaven til Gudrun i anledningen af hendes 70 års
fødselsdag.
Der er blevet ansat en ekstra personalekonsulent til at hjælpe Lars
Damsgaard med arbejdet.
Visionsmøde 1. september 2011 – der har MR modtaget en henvendelse
fra konsulenten om en evaluering af mødet og Karner har sendt besvarelse
på vegne af begge MR.
Merete laver et lille referat fra Sognemødet og sender rundt til alle.
Hjemmeside og kirkeblad – der er et problem vedr. den nye hjemmeside,
da domænet stadigvæk ligger hos Sietskes mand, der oprettede det for de
to MR. Merete tjekker op med Hanna om en løsning på problemet.

5. Montering af AV-udstyr
Karner orienterede om at vi næsten er i mål med montering af det nye AVudstyr, der mangler blot en enkelt ledning. Karner sørger for at det snarest
bliver løst.
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6. Verdisvej - vedligeholdelse
Karner orienterede om et tilbud han havde fået på at lægge asfalt på hele
Verdisvej på ca. kr. 80.000,- uden kloakering og fortov. Karner og Bjarne
undersøger med naboerne og kommune inden der foretages yderligere.

7. Meddelelser fra kirkeværgen
Bjarne orienterede om det videre forløb med dørtrinnet og han fortalte, at vi
med 100% sikkerhed ikke får lov til at gøre noget ved dørtrinnet. Derimod er
Frejlev MR blevet opfordret til at tage kontakt til kirkens arkitekt om at få
lavet et forslag til hvad vi så kan gøre i stedet for – for at gøre indgangen mere
venlig for handicappede og ældre med f.eks. rollator. Derfor kontaktes arkitekt
Erik Sørensen, som allerede har en idé til at hæve gulvet i kirken og
våbenhuset og loftet hæves i våbenhuset. Desuden kan brolægningen foran
kirkedøren omlægges med en svag stigning, så det gør trinet ind til våbenhuset
lavere. Bjarne kunne så fortælle at dette allerede var udført, da
anlægsgartnerne havde gang i brolægning på kirkegården og de fik det ordnet
med det samme.
Bjarne fortalte, at krucifikset i kirken skal renoveres og det vil Bjarne forsøge
at få lavet i sommerferien 2012. Merete orienterede om, at der allerede var
afsat kr.50.000,- i budget 2012 til opgaven.
Bjarne kunne også orientere om, at Per Kirkeby vil komme på besøg i Frejlev
Kirke fredag den 11/11-2011 kl. 12.00 – dels for at se på de ting der var
påpeget af National Museet, der skal renoveres i kirken og dels for at se på et
evt. projekt i buen i tårnrummet. Alle er velkommen i kirken denne dag.
Desuden har National Museet også påpeget, at der skal monteres film på
vinduerne i kirken eller monteres gardiner pga. misfarvning fra solen.
Bjarne orienterede også om hærværk på det offentlige toilet på kirkegården
den 26/10 og 29/10, hvor der hhv. blev ødelagt et toilet og et spejl.
Varmeanlægget i kirken er blevet synet og givet et eftersyn, men der var ikke
noget det kunne gøres for at give en lavere varmeregning.
Kirken har modtaget et tilbud fra Falck og et erhvervsabonnement – men der
var enighed om, at vi takker nej.

8. Meddelelser fra udvalgene
Kirkecenterudvalget: Arbejder stadigvæk med at lave et nyt takstblad med
priser. Ny kaffeliste udsendt – Karla vil gerne være med på kaffelisten
fremover.
Kulturudvalget: Merete orienterede om hvilke aftaler der var lavet til foråret
2012.
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Buk-udvalget: Sussie orienterede om BUK-gudstjenesten og der var en enig
om, at der fremover er et ønske om mere involvering fra spejderne og specielt
meget arrangement fra ledernes side. Derfor blev der en drøftelse af om, der
fortsat skal satses på BUK-gudstjeneste – BUK-udvalget har MR opbakning
til at springe over næste gang, hvis der ikke viser sig mere involvering.
Frejlev MR har ikke modtaget nogen ansøgning fra FDF/FPF om tilskud –
derfor kan vi ikke træffe nogen afgørelse!

9. Meddelelser fra præsterne
Sussie orienterede om DR-kirkens besøg den 2. og 3. december i Sønderholm
Kirke og om planen for optagelserne. Der bliver 4 gudstjenester optaget og de
vises i januar måned i på DR. HUSK tilmelding til Tove på Kirkens kontor.
Jørn er bevilget kursus i 4 uger i januar måned 2012 på Løgum Kloster.

10. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Intet (pga. Margits sygefravær)

11. Meddelelser fra kassereren
Budget 2012 blev underskrevet. Fordelingsnøglen vedr. konfirmand og
minikonfirmandudgifter blev godkendt. Merete udsender den nye
fordelingsnøgle sammen med referatet.

12. Meddelelser fra kontaktpersonen
Merete orienterede om Margits sygemelding.

13. De årlige valg
Formand: Karner
Næstformand: Gerda
Kirkeværge: Bjarne
Kasserer: Merete
Sekretær: Gerda og Bodil
Kontaktperson: Merete
Bygningskyndig: Flemming
Underskriftberettiget: Gerda

14. Eventuelt
Merete foreslog at der på næste møde på et emne om køb af en hjertestarter.
Jørn foreslog at der bliver indkøbt nogle fakler/olielamper o.l. – så vi kan have
levende lys ved indgangen til kirken til jul og aftengudstjenester. Dette sker i
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samarbejde med Erling – da det bliver ham der skal stå for at tænde og sikre
opbevaring af fakler/olielamperne. Bjarne og Merete står for indkøbet.
På næste møde skal vi have set på kalenderdatoer til 2012 – se oplæg fra
Sønderholm.

Referent Merete Lind-Nielsen

