FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 12. oktober 2010
Fraværende: Jørn Jensen og Gitte
Aftenen indledtes med en salme.

1. 5 minutter
Bjarne indledte aftenen.

2. Godkendelse af mødereferat fra 14/9 2010
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved kassereren
Da Erling deltager i del af mødet, er dette punkt rykket frem.
Erling har meddelt, at han fratræder sit job i menighedsrådet som
regnskabsfører pr. 31/12 2010.
Karner takkede Erling for hans store arbejde med regnskabet i årenes løb.
Herefter gennemgik Erling den omdelte kvartalsrapport for 3. kvartal.
Da der er en ok kassebeholdning, besluttedes det at påbegynde arbejdet med
beskæring af træerne på p-pladsen.
Margit forespørger, om vi skal indkøbe de nye højskolesangbøger, hvilket
blev besluttet. Margit sørger for indkøbet.

4. Meddelelser ved formanden
Takkekort fra Ole Volfing.
Strukturudvalget under provstiet – Karner deltager. Et spændende arbejde om
det fremtidige arbejde / samarbejde på tværs af sognegrænserne.
Samarbejdet med skolen: Der er sendt brev ud til 2012-konfirmandforældre,
forældrene skal selv vælge ml. fredag, lørdag eller søndag. Lidt problemer, da
kun 5 har valgt søndag.
Vi afventer den politiske beslutning 19. oktober 2010 vedr. 7. klasserne, inden
der meldes ud med konfirmationsdatoer i 2013.

5. Fjernvarme i kirkecentret
Arbejdet er påbegyndt af VVS-firmaet.
Vedr.: økonomien, provsten har bevilget kr. 215.000,00 til arbejdet, excl.
gravearbejdet.

FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

6. Fjernvarme i kirken
Karner er blevet bedt om at underskrive et dokument med priser vedr. arkitekt,
ingeniør, rådgivning m.m., i alt kr. 281.000,00 incl. moms. Forslaget er
fremsendt til provsten til godkendelse.
Fjernvarme forventes installeret i kirken i 2011.
Bjarne opfordrer præsterne til at fremkomme med forslag til tidspunkt for
installeringen. Juli måned er et bud, perioden 26/6 – 6/8 2011.

7. Meddelelser fra udvalgene
Der er afholdt møde i kulturudvalget, Anna fremsender senere papir med
priser m.m. på forårets arrangementer.
Koncert den 28.10.2010 i Frejlev kirke – se hjemmesiden.
Koncert den 12. december med Marie Carmen Koppel, billetsalget starter den
1. november. Pris kr. 125,00.
Præstegårdsudvalget har holdt møde, der venter et stort arbejde forude med
renovering af præstegården.

8. Meddelelser fra præsterne
Den 31. oktober er der BUSK-gudstjeneste i Frejlev. I år er det særligt
en unge-gudstjeneste for de 10-16 årige. Tema: Kun en dråbe.
Sussie og Jan takker for gave til deres kobberbryllup.
Sussie har haft besøg af en kirkemusiker fra Nigeria. En stor succes.
Forslag fra Sussie om at flytte gudstjenesterne i vinterhalvåret til 9.30 og
11.00. Blev vedtaget at afprøve forsøget i perioden december, januar og
februar. Forsøget evalueres på mødet i januar måned.
Ordination i Budolfi Kirke den 27. oktober kl. 17.00.
Sussie har været til møde i København i Liturgisk udvalg. Meningen med
projektet er udgivelsen af en debatbog om den danske folkekirke.
7. november er der Alle Helgen gudstjeneste i Frejlev kl. 16.30.

9.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Karner indkalder til medarbejdermøde den 11. november 2010 i Frejlev
Kirkecenter, hvor alle medarbejdere og repræsentanter fra begge sogne plus
Personalekonsulenten forventes at deltage.

10. Meddelelser fra kontaktpersonen
Ingen meddelelser
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11. Meddelelser fra kirkeværgen
Bjarne sørger for at alle menighedsrådsmedlemmer får adgang til
IT-skrivebordet.

12. Eventuelt
På hjemmesiden står Henning Sølver Pedersen som rundviser ved Frejlev
Kirke, det skal han fortsat, dog skal formand for menighedsrådet lige slettes,
eller også tilføjes ”tidligere formand”.

Referent Gerda Larsen

