Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag 4. november 2014 kl. 18.00-21.00
i Kastanjegården.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 2. oktober
2014.

3.

De obligatoriske årlige valg.
-

Formand (skriftlig afstemning)

-

Næstformand (skriftlig afstemning)

-

Kirkeværge

-

Kasserer

-

Sekretær

-

Kontaktperson

-

Bygningskyndig

-

Underskriftsberettiget
Samtidig en justering af udvalgsposterne p. g. a. nyt medlem af mhr.

4.

Meddelelser fra formanden
-

Tak fra Ruth og Lars Peter.

-

Tilmelding til ”Vejkirker”. Er vi en cykelvenlig kirke?
Herunder en drøftelse af, hvordan vi fremover fremviser vores smukke kirke, idet
H. Sølver p. g. a. sygdom ikke fortsat kan påtage sig opgaven.

5.

Meddelelser fra kassereren
-

Revisionsprotokol til underskrift.

-

Drøftelse af antallet af personer, der underskriver betalinger i banken.
Regnskab medbringes,

6.

7.

Meddelelser fra kontaktperson
-

Ansættelse af ny graver

-

Underskrift af samarbejdsaftale mellem gravere i Sønderholm-Frejlev.

Meddelelser fra kirkeværgen
-

Ansøgning om flytning af gravsteder – se vedh. ansøgning.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

-

Sammensunkne gravsteder efter kraftig regn i oktober.

-

GIAS ansøgning/aftale afsluttet.

-

Ombygning af kirkecenter.

-

Etablering af ”skurvogn” ved kirken til brug for præster og medarbejdere i.f.m.
flere tjenester i kirken på samme dag.

8.

9.

Meddelelser fra præsterne.
-

Gudstjenesteplan

-

Ringning til koncerter

-

Tilladelse til at benytte ”Gudstjenestens bønner I + II” i pastoratet.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.

10.

Mødeplan for 2015 – Nyt fra Samrådet

11.

Eventuelt
-

Reminder om provstimaraton i Ferslev 5.11.2014

Til stede var: Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Bodil Elkjær, Ruth Christensen, Helle
Bang, Annette Aarup Gravesen, Sussie Nygaard Foged, Jørn Skyt Andersen og Ellen Bak
Mortensen.

Karner bød velkommen.
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt og underskrevet.
Ad 3: Bjarne orienterede om de obligatoriske årlige valg.
Følgende blev valgt ved skriftlig afstemning
Formand: Karner Nøhr.
Næstformand: Bjarne Bang-Schnack.
Følgende blev valgt ved mundtlig afstemning:
Kirkeværge: Bjarne Bang-Schnack.
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Kasserer: Ruth Christensen
Sekretær: Ellen Bak Mortensen.
Kontaktperson: Annette Aarup Gravesen.
Bygningskyndig: Flemming Larsen.
Underskriftsberettiget: Bjarne Bang-Schnack.
Helle Bang overtager Annette Højmann Christensens udvalgsposter i menighedsrådet
undtagen kontaktperson til FDF. Denne post overtages af Ruth.
Ad 4:
Tak fra Ruth og Lars Peter for opmærksomhed ved sølvbryllup
Det vedtages at kirkeværgen anskaffer en cykelpumpe, så vi kan opfylde betingelserne som
cykelvenlig kirke.
Man besluttede at formandens telefonnummer skal stå i brochuren for vejkirker og følgende
kan anvendes som fremvisere af kirken: Præsterne, Karner, Bjarne og Jørn Ravnkilde .
Ad 5:
Revisionsprotokol blev underskrevet.
Man besluttede at Ruth fremover hver uge gennemgår bankkontoen og griber ind, såfremt
der er afvigelser, hun ikke kan godkende.
Ruth orienterede fra Frejlev samråd.
Karner orienterede om at han har lavet en aftale med Jørn Skyt Andersen om at såfremt
Jørn mener der bliver brug for en skurvogn til at trække sig tilbage i , så siger han til.
Ordinære mhr-møder holdes fremover kl. 17- 20.00
Ad 6:
Annette orienterede om ansættelse af graver.
Der annonceres efter en gravermedhjælper til sommerperioden i januar-februar.
Samarbejdsaftale mellem graverne i Sønderholm-Frejlev blev underskrevet af formanden,
men det indskærpes at friweekender skal lægges i weekenden hvor medhjælper er på
arbejde eller tjenesterne ligger forskudt. Dog er der givet lov til at Anni tager ferie 1. – 7. dec.
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2014. og at man som forsøg prøver sig med afløsning denne weekend, men udelukkende
som engangsforsøg.
Annette orienterede generelt om kontaktpersonens arbejde.
Medarbejderne vælger nyt medlem til mhr. Ved næste personalemøde.
Annette har været på kursus i distriktsforeningen.
Annette takkede for opmærksomhed ved fødselsdag.
Ad 7:
Bjarne orienterede om flytning af urnegravsted fra Sønderholm til Frejlev og
menighedsrådet godkender modtagelsen såfremt Sønderholm giver tilladelse til flytningen.
Bjarne orienterede om at 4 gravsteder er sunket. Udbedres uden udgifter for ejerne.
GIAS-aftale er afsluttet.
Tidsplanen siger at der er aflevering af kirkecenteret i uge 18.
Annette takkede Bjarne for udsendelse af billeder fra ombygning af kirkecenteret.
Byggeriet følger planen og tegner godt.
Ad. 8:
Gudstjenesteplan blev godkendt.
Til koncerter ringes 1 gang umiddelbart inden start.
Tilladelse til at benytte ”Gudstjenestens bønner I - II” i pastoratet blev godkendt.
Jørn orienterede om fremtidige arrangementer i sognene.
Ad 11:
Vi forventer at Jeanett siger ja til at medvirke til Folkekirkens indsamling den 8. marts 2015.
Nogle kirkegængere har opfordret til at der etableres transmission fra kirken til kirkecenteret
og Bjarne opfordres til at undersøge, hvad der kræves for at tænke det ind i
kirkecenterudvidelsen.
Karner opfordrer til at der midlertidigt etableres lys på parkeringspladsen ved Nibevej og
Bjarne indhenter tilbud .Bjarne undersøger mulighederne for mobilpay til kirken.
Næste fællesmøde holdes den 2. december 2014 i Kastanjegården.
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Sønderholm har bemyndigelse til at bruge opsparede midler fra salg af avlsbygninger til eget
forbrug.
Provstiudvalget henstiller til at de to kirkekasser på sigt lægges sammen.
Karner ønskede tillykke med valgene og takkede selv for valget til formand.

