Referat af menighedsrådsmøde d. 20. oktober 2009
Afbud fra; Jørn Skøtt Andersen og Gerda Larsen
1. Godkendelse af referat; referat er godkendt uden bemærkninger
2. Ansøgninger
a. Parasollen ansøger om tilskud, det er blevet besluttet ikke at støtte dem denne gang.
b. Forespørgsel fra Vejkirker om fortsat tilmelding, det besluttes at fortsætte
medlemskabet
3. Meddelelser
a. Bispevalg, stillingen er slået op, ansøgningsfristen er i starten af december. Når
tiden kommer, skal alle menighedsrådsmedlemmer stemme.
b. Menighedspleje, Jeanett er kontaktperson, og vi er fortsat medlem.
c. Fjernvarme; der er sendt en ansøgning til provstiudvalget om midler til installering
af fjernvarme i kirke og kirkecenteret.
4. Kirke- skolesamarbejde; Man vil fortsat forsøge at tilbyde to skolearrangementer om året.
Menighedsrådet ønsker fortsat et godt samarbejde mellem skolen og kirken. Vi kunne evt.
lade os inspirere af samarbejdet, der er i Sønderholm mellem skole og kirke.
5. Samarbejde mellem Frejlev og Sønderholm med hensyn til budget mm. Der vil snarest
blive indkaldt til i mødet i PU udvalget. Her håber man på at få en klarlægning omkring
økonomien og hvilke opgaver, der står lige for.
6. Meddelelser fra udvalg
a. Kulturudvalget; Biskoppen kommer d.10. november, aftnen med sygehuspræsten
havde været en stor succes. Programmet for næste år er på plads. Programmet for
næste år sendes til alle mr. medlemmer. som aftalt på sidste møde.
b. Kirkecenterudvalget har møde i næste uge for at få styr på bl.a. økonomien omkring
begravelser, timer til rengøring af centeret og rensning af tæppet.
c. Kirkeværgen, Bjarne, har fundet en pris for medhørshøjtalere til udenfor kirken,
prisen er 6400,-kr. ex. moms. Vi tager det op på næste møde og undersøger
mulighederne i budget. Vi følger udviklingen omkring brugen af
parkeringspladsen af pizzeriaets kunder.
7. Meddelelser fra præsterne
a. Der er kommet ny gudstjenesteliste, julesøndag afholdes der som et forsøg en
salmesangsgudstjeneste. Planen er godkendt.
b. Torsdag d. 22/10 har præsterne konfirmanderne hele dagen.
8. Meddelelser fra kasserer
a. Kassereren undersøger, om de penge ,der i år er afsat til vej, kan overføres til næste
år, samt hvad præcist pengene til anlæg kan bruges til.
b. Kvartalsrapporten for 3.kvartal ser fornuftig ud.
c. Årsbudgettet for 2010 er nu på plads, det er godkendt.
9. Meddelelser fra kontaktpersonen
a. Sognemedhjælperudvalget har haft møder ang. situationen omkring den sygemeldte
sognemedhjælper. Præsterne finder nogle, der evt. kan hjælpe til nogle af de
arrangementer, der ligger lige for. Hjælperne aflønnes med timeløn.
b. Dorte Amalie vender tilbage 1. januar.

10. evt.
a. For fremtiden vil man sende referater, regnskaber og budgetter til Sønderholm og
opfordre til, at Sønderholm gør det samme for derved at skabe en naturlig åbenhed
omkring indtægter og udgifter i de to sogne. Alle referater fra MR-møderne lægges ind på
hjemmesiden - som sædvanligt.
B .Det foresloges, at der tages et fællesbillede af menighedsrådet til julefrokosten.
c. Alle bedes holde øje med de kurser, der udbydes i forhold til de nye regler.
d. Næste møde flyttes til d. 18. november. Der er mødepligt til dette møde, da der er valg
til de årlige poster i menighedsrådet.

