Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
torsdag 05. november 2015 kl. 17.00
i Sønderholm

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Afbud: Ellen og Margit (ingen suppleanter tilbage at indkalde ved Ellens afbud)
Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af mødereferat fra ordinært mr-møde den 06. oktober 2015
Godkendt – mangler at blive underskrevet
3.

De obligatoriske årlige valg
- Formand (skriftlig afstemning)
- Næstformand (skriftlig afstemning)
- Kirkeværge
- Kasserer
- Sekretær
- Kontaktperson
- Bygningskyndig
- Underskriftsberettiget
-

Disse valg har virkning for perioden fra 1.s. i advent

Valgt: Karner Nøhr
Valgt: Bjarne Bang-Schnack
Valgt: Bjarne Bang-Schnack
Valgt: Ruth Christensen
Valgt: Ellen Bak Mortensen
Valgt: Annette Aarup Gravesen
Valgt: Flemming Larsen
Valgt: Bjarne Bang-Schnack
Alle valgene var således genvalg

4.

Meddelelser fra formanden
- Fødselsdagshilsen 70 år til Ove Henriksen
- Indre Mission, Nibekredsen, låner Frejlev Kirke m. personale og Frejlev
Kirkecenter den 05/10 2016
- Evt. køb af julemærker, 30 kr. pr. ark (forslag fra stiftet)
Høfligt afslag besluttet.
Desuden orienterede Karner om indkøb af bårebuket til Christian Petersens bisættelse 06/11 (nabo til kirken).
Der er formandsmøde i Godthåb den 19/11.
Provstistafetten fortsætter (datoer er tidligere udmeldt).
5.

Meddelelser fra kassereren
Kvartalsrapport 2015 (underskrives af kasserer og formand og sendes til regnskabsfører)
- Budget 2016
- Personalets brug af dankort
Kvartalsrapporten for 3. kvartal udviser et pænt overskud.
Lønninger på kirkegården har ikke været så høje som sidste år (hvor der blev hentet nogen hjælp udefra).
Ruth gennemgik hovedpunkterne i det udsendte referat fra budgetudvalgsmøde.
Dankort: Det er ikke lovligt, at benytte et dankort, der lyder på en andens navn.
6.
7.

Forslag til mødeplan i 2016

Optakt til det senere fællesmøde.

Meddelelser fra kontaktperson
- Referat fra medarbejdermødet 27/10 2015
Et ganske vellykket møde fælles for Sønderholm og Frejlev. Menighedsrådenes personalekonsulent,
Liselotte Øgendahl medvirkede og gav orientering om personalets ”rettigheder og pligter”
Stor tak fra Dorthe Amalie for gave fra Frejlev Menighedsråd.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

8.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Kirkecentret
- Billed-/lydanlæg (klarmelding fra brugerne)
- Bortkommet fjernbetjening til Apple-TV
- Transmission af billede og lyd fra kirken til kirkecentret
Kirkecentret må anses som ”færdigt og afleveret”, også hvad angår billed-/lyd anlægget. Fejl er rettet
ind, og brugerne har meddelt kirkeværgen, at det fungerer for dem. Dette gælder også transmission af
billede og lyd fra kirken til kirkecentret.
Ingen respons på efterlysningen af fjernbetjening til ’Apple-TV’, så der må købes en ny. Vigtigt, at
løsdele til anlægget ligger ved anlægget i de dertil beregnede skuffer (og iskuffer i de nye ’pulte’ på
hjul).
9.

Meddelelser fra præsterne
- Gudstjenestelisten
Behandles på det senere fællesmøde.
- Kreakirken
Behandles på det senere fællesmøde.
- Undervisning af minikonfirmander
Behandles på det senere fællesmøde.
- Transmission af billede og lyd fra kirken til kirkecentret kræver en persons
tilstedeværelse i kirkecentret
Dette må tages op senere med aftale
i den enkelte situation.
Desuden: JSA oplyser, at der ikke er lydtæt mellem køkken og sal A. Der må derfor være opmærksomhed
på lyde fra køkkenet, når der er arrangement i sal A.
JSA oplyser, at der har været afholdt et ganske positivt møde mellem præsterne og skolens ledelse
vedrørende kommende juleafslutninger for de forskellige klassetrin. Der arbejdes frem mod en god løsning.
10.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Afbud fra Margit.
11.
Eventuelt
Ikke egentligt referat fra ’Eventuelt’, men: Information om forfald fra planlagt foredragsholder til
sogneaften den 12/11. Christian French, mediekonsulent ved Aalborg Stift og journalist ved TV2 Nord
Salto (kendt for ”Vorherre Bevares”) træder til som substitut. Dette er allerede annonceret i Nibe Avis.

Referent:
Bjarne Bang-Schnack

