Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Onsdag 8. november 20L7 kl. 17.00

i Frejlev Kirkecenter

Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen,
Rikke Sommer Eriksen, Helle Bang, Jonna Gertsen, Lotte Lyngby,

Afbud: Ruth Christensen, Sussie Foged deltog fra punkt 8. Øvrige tid deltog 5F hos
Sønderholm
Ðagsorden

1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt

2.

Konstitueringafmenighedsrådet
Konstituering for n¡este periode (1. søndag i advent 2017 til 1. søndag i advent 2018)
henhold til S 1L imenighedsrådsloven

i

Formand: Poul Østergaard Mortensen
Næstformand : Lis Sennenvald
Kontaktperson: Helle Bang
Kirkeværge: Jens Pedersen
Kasserer: Ruth Christensen
Sekretær: Ruth Christensen

3.

Meddelelser fra formanden
Opfølgning på visionsdag29. oktober 2017
Genereltilfredshed med dagen. Der kommer et referat fra mØdet med en opsamling på
de ting der kom frem på mødet. Det tages op på næstkommende menighedsrådsmøde.
Vejkirker 2018
Frejlev Kirke vil gerne være med ifolderen. LS ser på teksten ifolderen i forhold til
eventuelle ændringer. Folderen lægges frem til sogneaftener og gerne andre steder.
Der er overskud på budgettet (indvendigt vedligehold af kirken). Forslag om at
lysekronerne skal pudses. Det venter til næste år, da vi ikke Ønsker at undvære
lysekronerne iden mørke tid.

4.

Meddelelserfrakontakpersonen.
Status vedrørende Helle Bjerregaard
Victoria fortsætter med nogle af de lidt tungere opgaver, såsom rengøring.
Status på geoflex-sa marbejdet
Der er startet med optælling af timer for kirkesangere og organister. Det er en længere
proces, og der vil blive holdt en del møder.
Jens {graver) går på vinterpause i starten af december.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen
Ansøgning om en lphone tilJonna til brug for varmestyringen i kirken
Ansøgning godkendt. JG sørger for at få den købt.
BBR-redegØrelse. Der har været lidt problemer, men det er på plads nu

6.

Meddelelser fra kassereren {v. Poul Østergaard Mortensen}
Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30. september 2OI7 (er sendt på mail)
Rapporten er godkendt.

7.

Meddelelserfra medarbeiderrepræsentant
Lars (praktikant) stoppede i fredags. Han havde været glad

for at være her, og vi har

v¿eret glade for at have ham.

Kalendermøde afholdes torsdag den

8.

t6/Ll-L7.

Nyt fra præsterne
af bibler {se fremsendt mail) til konfirmationsundervisningen
godkendes,
at der købes 20 bibler.
Det

5F ønsker indkøb

godkendte vi indkøb af 20 bibler til Frejlev Skole i anledning af Skolens
200 års jubilæum.
Beslutningen er også godkendt på mødet dd.
sF og RC tager ud og afleverer dem til skolen i morgen til receptionen.
På visionsdagen

foreslår køb af 10 bibler til FDF (kommer også på fællesmødet)
Det er godkendt.

SF

Konfirmationsudflugt på tirsdag den L4/LL-17 til Århus. Fire hold'
Der er startet minikonfirmander op med Henriette i Sønderholm
Vi mangler nogen til at distribuere materiale til de fire børnehaver i Frejlev. JM og
fordeler det mellem sig.

9.

LS

Nyt fra kirkegårdsudvalget
lntet nyt.

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
Der skal fældes træer og beskæres. Gartner er kontaktet, og det bliver giort, når det
passer ind.

Udskiftning af vinduer på nordsiden. Udbudsmateriale

- tre tilbud indhentes.

Nye skabe isoveværelset afventer næste møde.

11. Nyt fra Frejlev Samråd
Udkast til byplansudvikling
Vælgermøde 2. november 2AL7
Mere end 60 tilhørere, 1L politikere

12. Nyt fra kirkecentret
Kaffeliste for december 2AL7 til marts 2018
Enkelte ændringer - Lis udsender ny liste.
Der mangler service i køkkenet {fade, sovseskåle, vandkander - plastic}, specielt til
seniorernes spis-sammen arrangementer. Også gerne nye tekrus.
Kirkebil til spis-sammen arrangement. Hvis det er af et beskedent omfang, så er det
godkendt, jf. hjemmesiden. LS undersøger nærmere.

13. Eventuelt
Næste mØde er flyttet fra tirsdag den L2. december 2Ot7 kl. L7.00 til tirsdag den 5.
december kl. 17.00.

Referent: Rikke Sommer Eriksen
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