FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 22. september 2009
Fraværende: Sussie Foged
Gitte deltog i del af mødet.
Erling var inviteret til at deltage i dagsordenens pkt. 9.
På grund af Erlings deltagelse, enedes man inden mødestart om at flytte pkt. 9
frem til pkt. 2.

1. 10 minutter
Aftenen indledtes med en salme.
Karner bød herefter velkommen til mødet

2. Meddelelser ved kassereren
Erling meddeler at driftsramme på kr. 2.175.000 og anlægsramme på
kr. 448.000 for 2010 er bevilget.
Ifølge budget for 2010 skal der derfor ske nogle justeringer, idet budgettet
for driftsrammen er ca. kr. 48.000 for høj og for anlægsrammen ca.
kr. 24.000 for høj.
Vi er bevilget et engangstillæg for 2010 på kr. 50.000 til rep. af vej –
asfaltering af næste del af Verdisvej.
Budgettet bearbejdes igen i budgetudvalget. Skal være klar og indsendt senest
31/10-2009.
Angående træer på p-plads ved kirkecentret:
Bjarne bad alle gå i tænkeboks med hensyn til hvad der skal ske med de
snart for høje/brede træer. Måske skal der fældes nogle, måske skal de beskæres. Hvis de skal beskæres, skal der afsættes beløb hertil i budgettet, da
Erling ikke selv kan gøre det.

3. Godkendelse af referat fra 18/8 2009 og underskrift af protokollen
Referatet blev godkendt og underskrevet

4. Valg til Stiftsrådet
Bjarne orienterede omkring valghandlingen inden afstemningen blev foretaget.

5. Ansøgninger fra Sussie
Indkøb af ”Altar” til undervisningsbrug:
Pris ca. 2.000,00 for Frejlev – blev bevilget.
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Indkøb af computere til konfirmandstuen:
Pris kr. 15.000,00.
Efter en snak i rådet omkring indkøb af computere enedes man om, at bevilge
beløbet.
Anna indhenter 2 tilbud.
Anna og Karner finder herefter i fællesskab ud af indkøb af computerne.
Vigtigt at computerne mærkes og i det hele taget passes godt på.

6. Meddelelser ved formanden
Karner fortalte om fællesmødet i Sønderholm – en god aften.
For at komme videre med samarbejdet, ønsker Frejlev at starte med et fælles
budgetmøde – Karner indkalder.
Orienteringsmøde i Hasseris: Karner berettede fra mødet – kan fortælle, at der
er store opgaver i vente. Der er nytænkning for menighedsrådet på alle
områder.
Opklaringsmøde med Sønderholm omkring økonomi:
I mødet deltog Pia, Bo og Margit fra Sønderholm og Karner, Erling og Gerda
fra Frejlev. Mødet var meget positivt og givende.
Projekt opvarmning af kirke og kirkecenter:
Bjarne og Karner har vurderet økonomien i det og der er indhentet
overslag/tilbud fra diverse håndværkere. Ok fra rådet om at gå videre med
projektet.

7. Meddelelse ved udvalgene
Kirkecentret:
Helle ønsker at få købepenge udbetalt – ok fra rådet.
Jørn kontakter Helle ang. det videre.
Udlån og kirkecentret: Vigtigt at vi ved hvem der bruger centret, formanden for
kirkecenterudvalget bør kontaktes når ”nye” brugere ønsker at bruge centret.
Kulturudvalget:
Sogneaftener og koncert for foråret 2010 er planlagt. Anna udsender liste med
foredragsholdere m.m. til alle i rådet.

8. Meddelelse ved præsterne:
Præsterne mangler en sognemedhjælper, derfor tilbydes der pt. ikke minikonfirmandundervisning.
Skole-kirkesamarbejde drøftes på næste møde

9. Meddelelser ved medarbejderrepræsentanten
Ingen meddelelser.
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10. Meddelelser ved kontaktpersonen
Ingen meddelelser

11. Eventuelt
Karner har modtaget ansøgning fra KFUM og KFUK i Frejlev vedr. tilskud til
indkøb af nye junior-sangbøger. Blev bevilget tilskud på kr. 1.200,00.
Næste møde er den 20. oktober 2009.
Menighedsrådsmødet den 17. november bør flyttes på grund af
kommune/regionsvalg, da enkelte medlemmer skal deltage i valghandlingen.
Dato fastsættes på næste møde.

Referent Gerda Larsen

