Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
torsdag 2. oktober 2014 kl. 17.00 – 18.30
i Sønderholm sognegård.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 2.
september 2014.

3.

4.

5.

Meddelelser fra formanden:
-

Velkomst til nyt medlem Helle Bang, der tiltræder efter Annette Højmanns
udtræden.

-

DR-optagelsen i Sønderholm.

-

Provstibesøg i Ferslev 5.11.2014

-

IT-skrivebordet

-

Gave til Ruth og Jens Peter’s sølvbryllup

-

Gave til Anny Theodorsens 25-års jubilæum

-

Tak for gave fra Folmer Olesen. (Jubilæum)

Meddelelser fra kirkeværgen:
-

Ophævelse af GIAS-aftale (deling af gravsted)

-

Kirkecenterudvidelsen

Meddelelser fra kontaktperson:
-

6.

Graversituationen.

Meddelelser fra kassereren:
-

herunder Jule og Nytårssammenkomster

7.

Meddelelser fra præsterne.

8.

Eventuelt

Til stede var: Ruth Christensen, Karner Nøhr, Helle Bang, Bjarne Bang-Schnack, Annette
Gravesen, Bodil Elkjær, Sussie Foged, Jørn Skøtt Andersen og Ellen Bak Mortensen.

Karner bød velkommen med særlig velkomst til det nye medlem Helle Bang.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 1:
Der var forslag til nye punkter til dagsordenen: Ansøgning fra 2c, Frejlev skole, ansøgning
om bevilling til efteruddannelse af sognepræst Sussie Foged, samt planlægning af indvielsen
af Frejlev kirkecenter efter udvidelsen.
Dette blev godkendt. Dagsordenen blev herefter godkendt.
Ad 2:
Referat fra mødet den 2. september 2014 blev godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Karner bød igen Helle velkommen til arbejdet som medlem af menighedsrådet.
Optagelser til DR-kirken forløb godt.
Man diskuterede forløbet af provstibesøgene.
Alle ønsker at blive oprettet som bruger af it-skrivebordet med advisering med e-mail.
Anna Wolfing har takket for opmærksomhed i anledning af 70-års fødselsdag.
Ad 4:
Bjarne orienterede om ophævelse af GIAS-aftale (deling af gravsted), jf. tidligere udsendt email, hvilket blev godkendt.
Bjarne orienterede om kirkecenterudvidelsen.
Sussie orienterede om aktivitetsudvalgets planer for aktiviteter i forbindelse med indvielsen
af det nye kirkecenter, der indebærer en aktivitetsuge. Aktivitetsudvalget arbejder videre med
at arrangere en sådan aktivitetsuge efter sommerferien evt. i samarbejde med
borgerforeningen.
Jørn spurgte igen om mulighederne for en skurvogn i byggeperioden, og menighedsrådet
arbejder videre med en løsning evt. med en campingvogn.
Postkassen er flyttet.
Ad 5:
Annette takkede Sussie for håndteringen af planlægning af aktiviteterne i byggeperioden.
Orienterede om graversituationen: Jane Mollerup fratræder 31. december 2014. Der
indrykkes en annonce om en graver i Nibe Avis, Uge Avisen og op hjemmesiden.
Ansættelsesudvalget består af: Annette, Sussie, Bjarne og Karner.
Annette takkede for opmærksomhed i anledning af 65-års fødselsdag.
Menighedsrådet godkendte at der udbetales overarbejdsbetaling til Tove i f. m. kontorflytningen
Ad 6:
Ruth orienterede om budgettet. Budgettet for 2015 blev underskrevet.
Sønderholm og Frejlev sogne deler menighedsrådenes udgifter i forbindelse med Sussies
efteruddannelse, som strækker sig over 3 år.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Der holdes juleafslutning med personalet i Frejlev torsdag den 18. december kl. 15.00 på
kirkekontoret i Frejlev og nytårsfest for menighedsråd og personale i Sønderholm og Frejlev
fredag den 23. januar 2015 kl. 18.00.
Ad 7:
Udsættes til fællesmødet
Ad 8:
Intet

Ansøgning fra 2C udsættes til fællesmødet.

Ref: Ellen Mortensen

