Referat til ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKE

tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 17.00 – 19.30

Kontor: Kirkecentret

i Frejlev Kirkecenter

Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

OBS: Vi starter på kirkegården kl. 16:30 med besøg af kirkegårdskonsulenten
SF og HB deltog i første del af mødet og var ikke med under pkt. 7, 8, 10, 11, 12, 13.
Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2.
Godkendelse og underskrift af mødereferat fra ordinært mr-møde 08/09 2016
Godkendt og underskrevet.
3.

Meddelelser fra formanden
- Gave til biskoppens 60 års fødselsdag
- Hilsen fra IM – Ove Henriksen
- Besøg af Bjergby-Mygdal MR
- Vejkirker – materiale vedr. 2017
- Besøg af tidl. provst Jørgen Juul
Der er bevilget 800,- kr. fra Frejlev Menighedsråd til indsamling til et maleri af biskoppen
(tilsvarende har Sønderholm bevilget).
Ansøgning fra Vesterbølle Ungdomsskole om tilskud til rejse blev afvist.
4.

Menighedsrådsvalget 2016
- Valgresultatet
Der var den 27/09 kl. 19:00 ikke indkommet flere kandidatlister. Valgresultatet er derfor kendt og
er offentliggjort. Det nye menighedsråd holder konstituerende møde den 23/11 kl. 19:00.
5.
Medarbejderrepræsentanten
Intet at referere.
6.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Personaleinfo
- Ansøgning fra medarbejder
Den 24/10 er vore gravere på grandækningskursus. Kursusudgift: 300 kr./ person.
Ansøgning fra medarbejder godkendt.
7.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Genoptryk af den brune bog om Frejlev Kirkes restaurering
Tilbud hentet hos fa. Nordcolor, Gasværksvej, Aalborg. Optryk af 500 eksemplarer vil koste i alt
20.792,50 kr. (41,59 kr./stk.). Vores regnskabsfører Mogens Kaiser oplyser, at vi for så vidt har
penge til dette formål stående på en konto for salg af bøger og postkort i kirken, men at udgift nu
vil ligge under vore samlede driftsudgifter i 2016. Kasserer Ruth tjekker op på de nærmere vilkår.
Menighedsrådet var overvejende positivt stemt for genoptryk, da bogen i et halvt års tid har været
udsolgt. Det blev drøftet at hæve salgsprisen for kirkens 2 bøger. Hidtil: 60 kr./bog og 100 kr. for
dem begge. Det kunne hæves til 75 kr./bog og 125 kr. for begge. Desuden blev det drøftet med
betaling for bøger og postkort i kirken burde kunne klares via MobilePay. Dette fordrer et
telefonnummer alene til denne brug. Menighedsrådet traf ingen afgørelse, så evt. bestilling af
genoptryk er videregivet til det kommende menighedsråd.
- side 1 -

- side 2 -

- Reparation af digerne om kirkegården, ca. 20.000 kr.
Det er meget tiltrængt efter sommerens Pokemon-jagt, som har forværret digernes tilstand.
Nødtørftig reparation sættes i gang nu, mens en omfattende reparation må afvente økonomisk
velvilje fra provstiet.
- Reparationer – knæfaldet, yderdør til våbenhus og dobbeltlågen til kirkegården – syn 2016
Knæfaldet er repareret. Yderdør til kirken samt reparation af de hvide dobbeltlåger må afvente
tørt vejr i 2017.

8.

Præstetavle i våbenhus
- Principbeslutning og priser
Det blev besluttet, at vi bestiller Jørn Skøtt Andersen påført på den eksisterende præstetavle med
tiltrædelsesårstallet 2006. Bjarne bestiller denne påmaling udført.
9.

Meddelelser fra kassereren
- Budget 2017
Revisionsrapport 2015 (herunder udgifter til personalegaver, julegaver, ture med ægtefæller)
- Godkendelse af betalinger til leverandører
- Ubetalte fakturaer
Mogens Kaiser deltog i denne del af mødet. MK redegjorde for budget 2017. Ved det nyligt
afholdte budgetsamråd i provstiet blev vi tildelt 265.000 kr. ud over vores ansøgte driftsbudget
for 2017. Denne ekstra bevilling blev ikke som anlæg men i stedet som drift. Beløbet skulle kunne
dække indkøb af borde og stole til sal B, et nyt klaver samt en ny OHP og en rulle-whiteboardtavle og endelig møbler til JSA’s præstekontor.
Yderligere 32.000 kr. ansøgt for at få ballance i budgettet blev ikke godkendt. Budgetudvalget vil
finde besparelser, der vil medføre et nulresultat for driften.
Rådet gennemgik revisionsprotokol for 2015, og bemærkningerne heri.
Der vil blive iværksat foranstaltninger på repræsentations- og gaveområdet, med henblik på at
opnå overensstemmelse med de angivne retningslinier.
Revisionsprotokollen blev underskrevet af menighedsrådets medlemmer.
Vedrørende ubetalte fakturaer fra kirkegården: Mogens Kaiser laver kontoudtogene hvert kvartal,
menighedsrådet tager stilling til de enkelte ubetalte fakturaer, og graver udsender herefter de
relevante rykkerbreve.
10.

Meddelelser fra udvalgene
Aktivitetsudvalget (HB) – evaluering af sogneaftenerne med Mama Doc og Benny Andersen
- Præstegårdsudvalget (KN) – vedligehold af præsteboligen
- Forpagtningsaftalen
Aftenen med Mama Doc vurderedes til at have været rigtig god!
Præstegårdsudvalget: KN oplyste, at vi har et hængeparti i reparationsplanen. Men Frejlevs
økonomi har pt. ikke for god plads til reparationer i præstegården i 2016. Vi må finde en løsning i
præstegårdsudvalget, som forhåbentlig snarest kan afholde et møde.
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11.

Meddelelser fra præsterne
- Udkast til gudstjenestelisten
Den 22/01 2017: Kl. 12:00 i Frejlev bør være kl. 14:00 (koncert med Papaya). Der ligger en
workshop forinden.
Den 12/03 2017 (dagen med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp) foreslås kl. 11:00 i
Sønderholm rykket til kl. 10:30, så indsamlerne ikke kommer alt for sent ud.
12.
Ansøgning om urneflytning fra Frederikshavn Kirkegård til Frejlev Kirkegård
Kirkeværgen fremlagde en ansøgning om flytning af urne fra Frederikshavn Kirkegård til et nyt
urnegravsted på Frejlev Kirkegård.
Ansøgningen blev imødekommet. Kirkeværgen meddeler ansøgeren tilsagnet.
13.

Evt.
- Drøftelse af de sidste møder inden nyt menighedsråd tiltræder (datoer)
Menighedsrådenes sidste ordinære møder er den 08/11 2016, hvor der holdes separate møder i
Frejlev Kirkecenter kl. 17:00 og derefter fælles menighedsrådsmøde. Ruth bestiller maden.
Søndag den 20/11 holdes der efter gudstjenesten i Frejlev en fælles frokost for de afgående
menighedsråd og de tiltrædende menighedsråd.
Onsdag 23/11 kl. 19:00 holder det nye Frejlev Menighedsråd sit konstituerende møde.
Søndag den 27/11, 1. s. i advent: Det nye menighedsråd tiltræder.
Provstistafet:

02/11 2016
08/02 2017
26/04 2017
14/06 2017

Vokslev
Bislev
Volsted
Svenstrup

Der gøres opmærksom på, at akustikken i sal B i Frejlev Kirkecenter ikke altid er god. Der er noget
at arbejde med (evt. løse rulle-tavler med akustikplader).

Referent
Bjarne Bang-Schnack
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