Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
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i Frejlev Kirkecenter
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Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen,
Rikke Sommer Eriksen, Helle Bang, Jonna Gertsen, Sussie Foged, Ruth Christensen

Afbud: Jørn Skøtt Andersen (orlov), Lotte Lyngby
Dagsorden:

1.

Godkendelseafdagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 14. september
2017 samt underskrift af mødereferat af 30. august 2OL7.
Godkendt og underskrevet.

3.

Meddelelser fra formanden.
Spørgeskemaet fra Aalborg Stift
Skemaet blev udleveret og skal afleveres til PØM senest den 11. oktober 20L7. PøM
laver derefter et gennemsnit af svarene. Skemaet liver gennemgået på visionsdagen,
Visionsdag 29. oktober 2OL7
LS er valgt som formand for visionsudvalget.
Visionsdag for menighedsrådet for menighedsrådets arbejde fra 12.30 - 17.30. Vi starter
med en let frokost. Derefter nedsætter vi os i to grupper. Emne: Kirkeliv,
menighedsrådsarbejde og økonom¡.
Vi skal gerne ende ud med en række visioner om, hvordan vi gerne ser, at livet omkring
Frejlev Kirke skal udvikle sig over de næste 3-5 år. Efterfølgende skal vi se på hvilke
visioner, der bedømt ud fra de ressourcer vi har, forekommer at være realistiske, og
derefter planlægge hvordan de skalforsøges gennemført.
Ovennævnte spørgeskema bliver gennemgået til sidst på visionsmødet.

Beretning det årlíge menighedsmØde
PØM efterlyste emner til beretningen
Evt. indkaldelse af substitut til menighedsrådet i 4. kvartal
Det drejer sig om afløser for JSA. Lotte Lyngby indtræder i JSAs sted

Ansøgning fra Menighedsplejen.
Vi giver 1.000,- kr. RC giver besked til Menighedsplejen og Huset Venture.
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Meddelelserfra kontaktpersonen.
Henriette startede søndag den L. oktober 20L7.
12. oktober er der årligt medarbejdermØde sammen med Sønderholm. Emnet er
anerkendende feedback og den gode kollega.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
Vi kæmper stadig med nøgler, cylindre.
Der kommer ny cylinder i køkkendøren.
Lågerne er blevet repareret. De mangler at blive malet. Det bliver gjort i 2018

6.

Meddelelser fra kassereren.
Endeligt budget for 20L8 til godkendelse.
Budgettet, der er afleveret O5-LO-20I7 kl. L0.06, blev godkendt.
Revisionsprotokol for regnskabet for 20L6.
Blev taget til efterretning og underskrevet.

7.

Meddelelserfra medarbejderrepræsentant
Lars, der er i arbejdsprøvning, stopper 31.

oktober 20L7

varmestyringen den 5. oktober 20L7. JG giver instrukserne videre til
medarbejderne. Der ligger en instruks i kirken. Der er ikke p.t. en app til android
telefoner.
JG skal på kursus i

8.

Nyt fra præsterne
Påskefejring i Frejlev Kirke (se mailfra

JSA)

Skærtorsdag tilbyder vi menigheden i at deltage i en påskefrokost.
Sogneindsamling LL. marts 2018.
RC indsamlingsleder. RC giver besked til Hanna, Gudstjeneste kl. 9.30 og L1.. Madholdet
er genvalgt.

holdt møde med Henriette om minikonfirmanderne i Frejlev. Der er tre hold, som
afholdes løbende i løbet af 1. halvår af 2018. Henriette vil gerne være Nisseib.

SF har

Frejlev godkendte gudstjenestelisten.
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Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Egenfinansiering af kirkegården
Der var møde den 26. september 2017 for at gennemgå indtægter og udgifter, således
at de svarer til virkeligheden.
Udvalget kiggede på fordelingen af de enkelte poster. Det medførte, at 1.0 % mere af JGs
løn kom fra kirkegården til kirkecentret. Målet for egenfinansieringen er 40 o/o.
Egenfinansiering er nu på 35,8o/o for 2018.
Graverne er blevet færdige med at ændre det nye urnegravsted. JG laver en artikeltil
næste kirkeblad.

10. Nyt fra præstegårdsudvalget

(5F og JG

deltog ikke under dette punktl

PØM gennemgik arbejdet i præstegårdsudvalgeti 20t7

.

Efter mødet i maj har PU indsendt et brev til provstiet vedrørende bekymringer for
budgettet omkring større kommende udgifter, herunder nye vinduer og forskellige
mind re renoveringsopgaver vedr. præsteboligen.
På budgetsamrådet blev Frejlev orienteret om, at det var bevilget penge til finansiering
af nye vinduer og nW soveværelse.

i PGU blev proceduren for ansøgningen og beslutningen taget op, da vi
Frejlev menighedsråd ikke var blevet orienteret om, at der var ansøgt om midler til
ovennævnte.
På sidste møde

i

PØM kommenterede kraftigt på m6det, at beslutningen var helt i modstrid med alle
retningslinjer og forretningsordenen for såvel PGU som for Fællesudvalget. Der blev på
mødet udtrykt stor undren samt frustration over den manglende overholdelse af
forretningsordnerne samt over, at beløbet var indregnet i budgettet for 20L8 uden
medvirken fra Frejlev Menighedsråd.
Frejlev Menighedsråd siger ja til at modtage bevillingen, som skal bruges på udskiftning
af vinduer og modernisering af soveværelse.
Bevillingen skal godkendes på næste fællesmøde efter indstilling fra PGU.
Der er mØde i PGU 8. november 2O1.7 kl. 16.

11. Nyt fra Frejlev Samråd
Udkast til byplansudvikling
RC

orienterede om de første planer for byplansudvikling i Frejlev

Frejlev Samråd afholder vælgermøde 2. november 20L7. Der er inviteret ti politikere fra
lige så mange partier til at deltage i vælgermødet.
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12. Nyt fra kirkecentret.
Samtalecafe om danskhed i kirkecentret tirsdag den 10. oktober 20t7. Der serveres ost
og rødv¡n.
Akustikken i kirkecentret.
LS vil gerne lave et lille udvalg for at finde en løsning først 201'8, således at vi kan finde
midlerne i budgettet for 20L9 til udbedringen i 2019.
Udvalget blev LS, HBa og MM.

13. Eventuelt
Hanna har lavet en temafolder, som vi kan dele ud til kirkekaffedeltagerne
RES orienterede om planer for programmet for foråret 2018.
Hba og JG påtager sig opgaven med kirkehynder.
RC

kontakter Jørn Ravnkilde om at få sat JSAs navn på præstetavlen.

Mødet slut kl. 21.00

Referent:
Ruth Christensen
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