FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 11. oktober 2011
Fraværende: Margit Mühlbach
Aftenen indledtes med en salme

1. 5. min.
Bodil Elkjær fortalte - bl.a. om rejsen til Cypern med hele familien.

2. Godkendelse af mødereferat fra 13/09 2011
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser ved formanden
-Udlejning / udlån af kirkecentret – modtaget ansøgning om leje/lån fra lokal
mødregruppe med henblik på at træne mor/barn gymnastik:
Ansøgningen blev behandlet, og der var enighed om, at se positivt på
ansøgningen. Centerudvalget aftaler det videre forløb med mødregruppen.
En symbolsk betaling, variabel ugedag – og en tidsbegrænset aftale - gode
idéer, som måske skal tænkes ind i en evt. aftale.
Provstiudvalgsmøde: Behandler bl.a. vor ansøgning om opgradering af Jørn
Skøtt på fuld tid, samt ansøgning om § 6 midler til betaling af arkitektregning
vedr. fjernvarme i kirken.
Tak fra FDF for tilskud til landslejr. Karner sørger for betaling af tilskud til
FDF (besluttet på juni-mødet)
Helle Bjerregaard holder fødselsdag torsdag den 13. oktober 2011.

4. Visionsmødet den 1/9
Annie Egede vil gerne have en tilbagemelding vedr. visionsmødet, afholdt den
1/9 – Karner melder tilbage.
Hvordan kommer vi videre, vi må hver især tænke det ind.

5. Sognemødet søndag den 9/10
Et godt møde / samvær af mange borgere fra Frejlev. Mange gav udtryk for, at
det var et rigtig godt møde. Jørn Skøtt mener dog, at det kan være en anden
fremgangsmåde, evt. som i Sønderholm, hvor man var inddelt i grupper. Gør
at alle kan komme til orde. Tænkes ind til næste sognemøde.
Næste sognemøde afholdes måske sammen med opstillingsmøde til
menighedsrådet.
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Merete gav et kort referat om div. forslag m.m. – referat udsendes snarest.

6. Levering af AV-udstyr
Levering sker i uge 42, monteres snarest derefter.
Overskydende/gammelt udstyr: Kortene monteres på modsatte endevæg i
konfirmandstuen.
Tavlen og lærred overdrages til Indre Mission i Frejlev, evt. rest – afhentes af
NT-El – der monterer AV-udstyret.

7. Kirkebladet og hjemmesiden
Ønske fra flere om, at der på gudstjenestelisten i kirkebladet fremgår, hvornår
der samles ind, og hvornår koret medvirker.
Ny hjemmeside fra 1. november, samme ”udseende” som nu.
Hvem kan fremover vedligeholde hjemmesiden? Udvalget arbejder videre
med forløbet.
Blev besluttet, at Tove er medredaktør på bladene fremover. Sussie formidler.

8. Meddelelser fra kirkeværgen
-

-

-

Svar fra stiftet på ansøgning om dørtrinet i kirken – videre forløb
Der er søgt ad officielle kanaler om at fjerne dørtrinet. Er blevet behandlet
positivt af Stiftet.
Nationalmuseet kan dog på ingen måde acceptere, at dørtrinet fjernes.
Biskoppen skriver, at Nationalmuseets anvisning skal følges, opfordrer
dog til, at vi fremkommer med et forslag, ved hjælp af arkitekt, til hvad der
kan gøres. Bjarne forespørger, om han skal gå videre til arkitekten? Blev
vedtaget, at kirkens arkitekt kontaktes.
Elregning i kirkecentret:
Vi har fået penge retur fra Energi Nord på kr. 47.820,00. Elregningen er
årligt gået ned fra kr. 84.436 til 36.616.
Vi har stadig en ansøgning hos provstiet vedr. refundering af
arkitektudgifter vedr. ansøgning om fjernvarme i Kirken.
Verdisvej- vedligeholdelse, flere er utilfredse med vejens tilstand –
naboerne er godt tilfredse med vejen, de vil ikke betale til
vedligeholdelsen.
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-

Personalemøde – idéudvalg vedr. udvidelse af kirkecentret – hvordan kan
man gøre det?
Blev besluttet, at starte næste menighedsrådsmøde den 8. november kl.
16.30 - sammen med alle medarbejderne – for at drøfte hvilke ønsker og
ideer – der kan danne grundlag for en beskrivelse af udvidelsen af
Kirkecentret. Et mindre udvalg nedsættes derefter til at arbejde videre med
opgaven.
Det vil være en god ide at aflægge besøg i andre kirkecentre, inden den
endelige ”ønskeliste” sendes videre til arkitekten.
Karner sender invitation til medarbejderne.
Kulturudvalgsmøde flyttes til den 3. november kl. 18.00 i Sønderholm.

9. Meddelelser fra udvalgene
Centerudvalget: Karna, Bodil og Ulla har holdt møde med Helle. Bodil
omdelte et referat. Ny brochure for kirkecentret er under udarbejdelse.
Der skal fremover være samme takster i Frejlev og Sønderholm.
Bodil og Ulla aftaler priser m.m. med Sønderholm.
Helle vil gerne købe andre glas, som kan gå i opvaskemaskinen. Blev bevilget.
Øl og vand bør serveres afkølede. Kan vort lille køleskab klare den opgave?
Der mangler en gryde – blev bevilget.
Vinduespudsning – kører som vanligt.
Helle vil gerne, at bordene stilles på plads, hvis de flyttes rundt.

10. Meddelelser fra præsterne
Blev godkendt, at konfirmanderne kan mødes her mandag formiddag efter
konfirmationen (blå mandag). Menighedsrådet giver rundstykker.
Vedr. flagallé til konfirmationerne, er det næste år 6. klasses forældre, der står
for arrangementet. Jørn har kontakten til forældrene.

11. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser – Margit var fraværende

12. Meddelelser fra kassereren
- Orientering om mindre justering af fordelingsnøglen
Kører principielt videre med den vedtagne, dog er der en justering vedr.
vikar for organist, vil gerne køre med fordelingsnøglen – det samme
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gælder for konfirmand-materialer. Kontorartikler er også fremover efter
fordelingsnøglen.
Regnskab 2010- blev underskrevet.
Merete har modtaget kvartalsrapport, ser fornuftigt ud.
Alle udgiftsbilag afleveres fremover i Meretes kasse, så hun kan
underskrive inden det sendes videre til Mogens Kaiser.
Bjarne indkøber skuffereol til kirkekontoret.

13. Meddelelser fra kontaktpersonen
Karner fortalte, at der er afholdt et kort uformelt møde med medarbejderne og
Merete, som ny kontaktperson.
Ellers intet nyt.

14. Eventuelt
Kontorartikler indkøbes hos Daarbak.
Arbejdsmiljødrøftelse – nyt tiltag. Merete undersøger om det er noget
vi skal have fat i.
Referent Gerda Larsen
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