Referat ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKE

tirsdag den 08. november 2016 kl. 17.00 – 18.15

Kontor: Kirkecentret

i Frejlev Kirkecenter

Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Afbud: Karner Nøhr, Jørn Skøtt Andersen

Dagsorden (for sidste ordinære mr-møde i denne valgperiode):
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt men pt. 5 rykkes op som start pga. besøg af Margit Mühlbach
Underpunkt til pt. 10 tilføjes, udlevering og godkendelse af kvartalsrapport pr.
30.09.16

2.

Godkendelse og underskrift af mødereferat fra ordinært mr-møde 11/10 2016
Tidligere underskrevet af hensyn til revision.
Godkendt med følgende forbehold pga. personfølsomme oplysninger, så ny
revideret udgave laves af BBS til godkendelse og underskrift:
- SF og HB forlod mødet tidligere og var ikke tilstede under pt. 7, 8 , 10,11, 12
og 13
- Pt. 6 ændres til ”ansøgning fra medarbejder godkendt”
- Pt. 12 her fjernes navn

3.

Hilsen fra formanden
- Biskoppens 60 års fødselsdag
Hilsen fra Karner der takker for samarbejdet.

4.

Menighedsrådsvalget 2016
- Den endelige beslutningsprotokol efter valget
Beslutningsprotokol godkendt

5.

Energirapport Frejlev Kirke
- Kort orientering ved Jonna (rapporten har Jonna udsendt på mail den 28/10 2016)
Organist Margit Mühlbach havde bedt om at deltage under dette pt. for at
fremlægge synspunkter i forhold til energirapporten og dens konsekvenser for
både orgel og personale.
MM har forelagt vores orgelbygger problemet omkring at sænke grundvarmen i
kirkerummet til 5-7 grader, han mener at et orgel i den kvalitet og alder helt sikkert
vil tage skade, tillige vil det påvirke det fysiske arbejdsmiljø for de ansatte specielt
organist og præster.
Men på sigt en god ide med et varmestyringssystem så man kan programmere og
tidsindstille tænd/sluk funktion.
MR har med stor interesse læst rapporten igennem og sammenhold med MM
fremlæggelse blev følgende vedtaget:
Sænkning af grundvarmen i kirkerummet kan ikke anbefales efter indhentning af
viden fra eksperter på området.
Resten af rapportens indhold tages op til budget 2018.
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6.

Medarbejderrepræsentanten
Fra medio november og 3 mdr. frem har vi sagt ja til at have en person i
arbejdsprøvning på kirkegården 2 x 2 timer pr. uge. Ingen øvrige forpligtigelser
påhviler os.

7.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Personaleinfo
17.11.16 kl. 11 indkaldt til møde for valg af medarbejderrepræsentant til MR

8.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Genoptryk af den brune bog om Frejlev Kirkes restaurering
(penge på prohiberet konto – ansøgning fra Ruth til provsten)
- Nødtørftig reparation af digerne om kirkegården
- Nøgler fra afgående menighedsrådsmedlemmer
Ansøgning og brug af penge på prohiberet konto er godkendt.
Udbud sendes til 2 øvrige leverandører, herefter igangsætte genoptryk af 500 stk.
Dige reparation aftalt, igangsættes når vejret tillader det.
Nøgler har BBS helt styr på, klar med nye nøgler til nye medlemmer, de afgående
medlemmer bedes aflevere deres nøgler i en kuvert til BBS i hans skuffe senest
1.s i advent, og gerne fulgt op af SMS til BBS med besked.

9.

Præstetavle i våbenhus
- Maleren er sygemeldt
Da maler er sygemeldt er opgaven udskudt på ubestemt tid og tages op igen af
det nye MR

10.

Meddelelser fra kassereren
- Budget 2017
Kvartalsrapporten pr. 30.09.16 blev præsenteret og godkendt, underskrives af
budget udvalget.
Endeligt budget 2017 afleveret 01.11.16 kl. 20.19, blev behandlet og
godkendt.

11.

Meddelelser fra udvalgene
- Præstegårdsudvalget (referat på fællesmødet)
- Kirkegårdsudvalget: Orientering om forslaget til ændring på kirkegården
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Efter oplæg fra præstegårdsudvalget, blev det vedtaget at overskud fra året
2016 op til kr. 36.794,- afsættes i 2016 til renovering af spisestue i
præstegården i 2017.

Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Oplæg og mødereferat modtaget fra Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen,
beslutning blev at se det mere overordnet og hvilket må derfor være en opgave
for det nye MR.
12.

Meddelelser fra præsterne
- Gudstjenestelisten hen over julen (udsendt fra Sussie 02/11 2016) (fællesmødet)
Fremsendte fremlægges på fællesmødet

13.

Evt.
Lysfest:
Frejlev Kirke deltager sammen med byens øvrige organisationer søndag den 27. i
en lysfest der starter med gudstjeneste kl. 17, herefter fakkeloptog gennem byen
til Kastanje Gården hvor vi synger adventen og julen i møde, byens juletræer
tændes og der holdes en lille tale inden samrådet er vært med en mindre
forfriskning.

Med venlig hilsen
Helle Bang ref.

