FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 06. november 2012
Afbud fra Merete
Aftenen indledtes med en sang

1. 5 min.
2. Godkendelse af mødereferat fra 10/10 2012
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
”Din kirke. Udfordringer til menighedsrådet” uddelt til alle. Ekstra
eksemplarer til de nye rådsmedlemmer, når de tiltræder.
Karner har afleveret mor-barn butik til Dorte Amalie og søn.
Tak fra Mission Afrika for tilskud på kr. 500,00.
Tak fra Dorte Amalie for barselsbuket.
Karner takkede kulturudvalget for en god koncert med 2 x Glæsel.
Vejkirkebrochure – vi ønsker samme som sidste år.
SOS – udvalget – møde den 20. november 2012 i Nibe.
Karner takkede de afgående menighedsrådsmedlemmer for godt samarbejde i
den forgangne periode og overrakte en gave fra rådet.

4. Hjertestarter
-

Placering – skal den sidde ude eller inde, en udendørs placering kræver
et skab med varme, som koster kr. 4.000,00 + moms + en elektriker til
tilslutning. Blev besluttet, at den skal være udendørs.
Bjarne skriver et indlæg til næste kirkeblad om hjertestarteren.

5. Meddelelser fra kirkeværgen
De hvide låger er næsten færdigmalet og genplaceret.
En del af diget mod nord er faldet sammen, der er bestilt reparation
Reparation af kvadrefuger på kirken er udført.
Ny mikrofon til præsterne er taget i brug.
Der er endnu ikke aftalt tid med Per Kirkeby.
Vi får besøg af provstiudvalget for besigtigelse af kirkecentret.
Kopimaskine projekt – der er indhentet tilbud fra Minolta, ligesom
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der er forespurgt på at købe vore 2 gamle maskiner. Købsprisen pr. maskine er
kr. 5.000,00, hvilket er alt for dyrt - i forhold til en forventet leasing-udgift på
ca. kr. 15.000,00 for begge maskiner pr. år – mod ca. kr. 50.000,00 på de
nugældende kontrakter – som ophører i 2013.

6. Meddelelser fra udvalgene
Kirkecenterudvalget: Karna står for julefrokosten i år, da Bodil og Merete er
forhindret i at deltage.
Kulturudvalget: Sogneaften den 13. november med Søren Østergaard, holder
foredrag om børn og unge. Denne aften er konfirmandforældrene specielt
inviteret, gratis kaffe denne aften
Jørn rundsender en liste med sogneaftener i 2013.
Præstegårdsudvalg: Karner fortalte om udvalgets arbejde med Sønderholm
Præstegård, liste udarbejdes i 2013 over, hvad der skal udføres.

7. Meddelelser fra præsterne
Jørn har bestilt et DKM-modem til Sussie og Jørn
Jørn ansøger om en opgradering af præstemobiler (Sussie og Jørn).
Tages op i det nye år.
Jørn har modtaget en mail for Kirkens Korshær i Århus som tak for gaven fra
Frejlev, måske det forkerte gironummer vi har brugt?
Der starter nyt minikonfirmand hold op på tirsdag den 13. november, 19 børn
er tilmeldt.
GVD forespørger om Frejlev Kirke vil være med i en ordning om optagelse af
en gudstjeneste i Frejlev Kirke til udsendelse på GVD-kanalen. Er tale om en
udsendelse ca. hvert 4. år. Blev besluttet at Karner giver en positiv
tilbagemelding.
Vi mangler stadig en kollektliste – Jørn laver en ny kollektliste.
Studiekredsen kører fint. Der evalueres sidst i december.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser.

9. Meddelelser fra kassereren

Her drøftede vi forløbet omkring vores regnskabsfører – besluttet at vi på
sigt arbejder hen mod en fælles regnskabsfører.
Frejlev ønsker flere fællesmøder fremover.
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10. Meddelelser fra kontaktpersonen
Ingen meddelelser

11. Eventuelt
Intet

Referent Gerda Larsen

