Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Tirsdag den 1. oktober 2013
kl. 18.00-21.00
i Frejlev Kirkecenter

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde 5. september
2013

3.

5- minutter.

4.

Meddelelser fra kassereren

5.

6.

7.

8.

-

Mogens Kaiser deltager i mødet for at gennemgå regnskab m. v.

-

Herunder referat fra kursus i sidste uge (udsendes inden mødet)

-

Regnskab 2012 til underskrift

Meddelelser fra kirkeværgen
-

Udskiftning af varmelegeme og ventilator i kirken.

-

Problemer med klokkeringning og orgel.

-

Vi er nu tilsluttet Copydan-aftalen.

Meddelelser fra formanden
-

Lenes udtræden af menighedsrådet – og 2. suppleant Annette Gravesens
tiltrædelse aftales nærmere.

-

Samarbejde på tværs af sognegrænser – herunder nedsættelse af et lille
fællesudvalg.

Meddelelser fra sekretæren
-

Provsti- og googlekalenderen

-

Kristeligt Dagblad

Meddelelser fra præsterne

9.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.
-

10.

Der er brug for en ”medhjælper” til minikonfirmandundervisningen.

Nyt vedr. korsammensætning.

Meddelelser fra kontaktpersonen
-

Nyt fra personalekonsulenterne vedr. verserende lønforhandlinger.

-

Ansøgning fra Margit Mühlback om kvalifikationstillæg.
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11.

Meddelelser fra udvalgene
-

Annette og Margit orienterer på kultur- og aktivitetsudvalgets vegne om
forårets aktiviteter.

12.

Eventuelt

Til stede var: Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Bodil Elkjær, Lene Bilde Thomsen,
Annette Højmann Christensen, Ruth Christensen, Margit Mühlback, Jørn Skøtt
Andersen, Sussie Nygaard Foged og Ellen Mortensen. Regnskabsfører Mogens
Kaiser deltog i en del af mødet.
Karner bød velkommen.
Ad 1:
Dagsorden godkendt.
Ad 2:
Under punkt 4 tilføjes at Emils arbejdsudvidelse kun gælder for sepember 2013.
Ad 3:
Karner takkede Bodil , Ruth og Ellen for arrangementet af udflugten
Sønderholm og Frejlev mhr har i fællesskab sendt en vingave til Ib Skotte i anledning
af dennes fratrædelse.
Ad 4:
Mogens Kaiser gennemgik regnskabet.pr. 31.08.2013 og revisionsprotokollatet for
2012 blev underskrevet af menighedsrådet.
Ad 5:
Der er indkommet ønsker fra graverteamet vedr. materiel til kirkegården, jf. bilag.
Punkterne 1 og 4 blev bevilget og Bjarne vurderer hvorvidt der skal købes ny
flagstang.
Der er udskiftet varmelegeme og ventilator i kirken. Der ventes på tilbud på styring af
varmeføleren ved trappen/orglet.
Der har været problemer med timeslagene på kirkeuret og dette er udbedret.
Copydan-aftalen er indgået med en årsregning for 2013 på ca. kr. 2.300,00.
Margit fortalte at orgelet er blevet tilset af ejeren af orgelfirmaet, hvilket har hjulpet,
og at hun kan ringe efter yderligere hjælp uden beregning indenfor 10 år fra orgelets
levering. (ca. 6 år). Margit kontakter kirkeministeriets orgelkonsulent for at undersøge
om der kan gøres yderligere for at afhjælpe problemet.
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Menighedsrådskalenderen bestilles ikke for 2014.
Graveren ønsker at menighedsrådet melder ud hvilken standard vedligeholdelse af
kirkegården skal have. Dette vurderes gennem det næste år.
Jørn gør opmærksom på at lampen på prædikestolen er for dominerende og ikke dur.
Der findes en ny.
Messehaglerne lugter af mug. Bjarne undersøger, hvad der kan gøres for at afhjælpe
problemet.
Ad 6:
Det godkendes at 1. suppleanten Ulla Sølver af personlige årsager ikke ønsker at
indtræde i menighedsrådet.
2. suppleanten Annette Graversen vil gerne indtræde i menighedsrådet og vil gerne
påtage sig kontaktpersonfunktionen. Annette indtræder fra 1. december, men
opfordres til at deltage i mødet 5. november som observatør og til ellers at deltage i
arbejdet i det omfang, hun har mulighed for det.
Ad 7:
Ellen er foreløbig administrator på provstikalenderen og de ansatte deltager p.t. i
kurser vedr. brugen heraf.
Ellen følger op på levering af Kristeligt Dagblad.
Ad 8:
Der er kun født 9 børn i Frejlev sogn i årets første 8 måneder, hvilket ikke giver
grundlag for, at der oprettes et babysalmesangshold.
Kirkesangeren kan pga. studier ikke medvirke som medhjælp ved undervisning af det
første hold minikonfirmander i Frejlev 3 gange, så Sussi efterlyser hjælp. Annette
udfærdiger en annonce til kirkebladet, som søger efter frivillige, der evt. kan hjælpe
på alle hold.
Der bevilges et klassesæt af ”Menneskesønnen” til brug i konfirmandundervisningen.
Kollektbogen i Frejlev føres fremover af Tove.
Indre missions gudstjeneste i kirken den 2. oktober er ikke offentliggjort i kirkebladet,
hvilket den skal være. Karner taler med Indre Missions kontaktperson, Ove.
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Ad 9:
Margit orienterede om skole-kirkesamarbejdet og arbejdet med korene.
Margit vil gerne samarbejde med Dorte Amalie vedr. korene.

Ad 10:
Lene laver en plan for underskrift af timesedler.
Jane har forespurgt, hvad reglerne for tjenstlig kørsel er: Højeste takst efter Statens
regler p. t. kr.3,82 pr. km.
Der er installeret et nøgleskab på graverkontoret, hvor menighedsrådsmedlemmerne
fremover skal hente nøglerne med en A-nøgle.
Jørn redegjorde for gravernes planer for det fremtidige samarbejde. Det foreslås, der
nedsættes et udvalg bestående af graverne, Jørn og 1 fra hvert menighedsråd.
Se i øvrigt særskilt referat af lukkede punkter.
Ad 11:
Annette orienterede om arbejdet i aktivitetsudvalget .
Evt.
Intet.

Referent: Ellen Bak Mortensen

