FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter onsdag den 10. oktober 2012
Mogens Kaiser deltager i del af mødet (punkt 9)
Aftenen indledtes med en sang

1. 5 min.
2. Godkendelse af mødereferat fra 6/9 2012
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
-

Ansøgning fra Aalborg Provstiers Menighedspleje, kr. 750,som tidligere år – blev bevilget.
Karner takkede kulturudvalget for en god sogneaften tirsdag aften.
Karner arbejder videre med at arrangere et møde sammen med FDF,
hvor også Sønderholm deltager
Kollektliste (Jørn Skøtt sender den rundt)
Sussie oplyser, at der blev indsamlet kr. 2.000,- ved høstgudstjenesten.
Dato for julefrokost 2012 – Karner tager kontakt til Pia i Sønderholm for at
aftale, om det bliver den 29. november eller den 6. december.

4. Valg 2012
- Afstemningen er aflyst – resultatet foreligger
Resultatet er annonceret i aviser m.m.

5. Meddelelser fra kirkeværgen
Bjarne oplyser, at vi har modtaget opgørelse over indbrud i juni måned. Vi får
refunderet kr. 25.000,- ud af de i alt ca. 30.000,00, som det kostede.
- De hvide låger bliver malet inden vinteren
- Bestilt reparation af kvadre fuger i kirken
- Hjertestarter er bestilt
- Omlægning af frekvenser på lydanlæg er næsten udført.
- Ny mikrofon til præsterne – blev bevilget (øresnegl)
- Mikrofon til kirkesanger, Margit og præsterne finder ud af, om der er
behov for at bruge det i Frejlev Kirke.
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-

Vi har en bænk på kirkegården, som er rådden, Bjarne bestiller at få den
repareret.
60 salmebøger har været til reparation, resterende repareres primo 2013.

6. Meddelelser fra udvalgene
Kulturudvalget har planlagt resten af året + foråret 2013.

7. Meddelelser fra præsterne
Gudstjenesteplan er sendt rundt – blev drøftet
Plan over julens gudstjenester laves af præsterne – omdeles bl.a. i
Kastaniegården.
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp – Frejlev Menighedsråd vil gerne have
gudstjeneste kl. 9.30 med efterfølgende indsamling.
Gudstjeneste kl. 11.00 skærtorsdag med efterfølgende frokost i Frejlev
Langfredag – fælles liturgisk gudstjeneste i Sønderholm
Gudstjeneste påskedag i Frejlev kl. 9.30 – Sønderholm kl. 11.00.
Asger Baunsbak Jensen – Sussie bestiller en bog til nuværende samt nye
medlemmer af rådet.
Junior spaghetti gudstjeneste den 31. oktober – Bodil laver maden.
Projektor skal efterses, den virker ikke – Bjarne ordner det.
Der kommer en præstepraktikant i uge 46.
Sussie og Jørn ønsker en diskussion af ældrearbejdet i sognet – skal på næste
fælles menighedsrådsmøde som et punkt.
Procedurer på menighedsrådsmøder – Jørn vil gerne have en gennemgang - og
en arbejdsgang for afholdelse af møderne.
Efter gudstjenesten den 25/11, hvor Lyspigekoret medvirker, arrangeres der
frokost. Ulla aftaler med Helle omkring frokosten.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Margit vil efter jul åbne for en ny runde for at finde aspiranter til koret.

9. Meddelelser fra kassereren (Mogens Kaiser deltager i dette punkt)
Revisionsprotokollat samt kvartalsrapport blev omdelt
Mogens Kaiser gennemgik begge dele, hvorefter revisionsprotokollat
blev godkendt og underskrevet.
Ellers ingen meddelelser fra kassereren.
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10. Meddelelser fra kontaktpersonen
Emil Kristensen er ansat som gravermedhjælper i Frejlev pr. 1/10 2012.
Der indkøbes et køleskab og en mikroovn til Erlings kontor.

11. Eventuelt

Per Kirkeby kommer og maler i 2012 – ingen ved endnu hvornår.
Konfirmand-konkurrence – Sussie har nogle konfirmander der deltager.
Sussie vil gerne have vi stemmer – hun sender et link.
Sønderholm har opsagt aftalen med Venture House.
Provsti-budget møde er afholdt – provstiudvalget har taget udvidelsen af
Frejlev kirkecenter af budgettet. Provsten + PU kommer på besøg for at
besigtige Frejlev kirkecenter for en drøftelse af det fremsendte projekt.

Referent Gerda Larsen
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