FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 14. september 2010
Fraværende: Sussie og Jørgen Skøtt
Aftenen indledtes med en salme.

1. 5 minutter
Margit indledte kort aftenen, hvor hun fortalte om oplevelsen og tankerne
omkring det at blive farmor.

2. Godkendelse af mødereferat fra 17/8 2010
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden
Kamilius Aalborg blev bevilget kr. 500,00.
Vi har sammen med Sønderholm givet en gave til Ole Volfings
75 års fødselsdag.
Der er givet gave til Pia Jødal i anledning af hendes 40 års fødselsdag.
Vigtigt at vi husker at invitere alle med til udflugten næste år.
Tirsdag den 14. september 2010 blev der afholdt et orienterende møde på
Frejlev Skole – indkaldt af skolebestyrelsens formand John Lind.
På mødet deltog Bjørn Visborg og Anette Tougaard fra skolen,
Jørn Skøtt Andersen og Karner. Sussie var på kursus.
Emnet på det hastigt indkaldte møde var en drøftelse af situationen omkring
konfirmationsdatoerne – som mange frustrerede forældre efterlyser.
B.W. foreslog et par løsningsmodeller – bl.a. ”Gug-modellen”.
Det blev aftalt, at Sussis og Jørn sammen med skolen forfatter et orienterende
brev, som skolen rundsender til alle forældre – i næste uge (38).

4. Fjernvarme i kirkecentret
Bjarne oplyser, at vi har haft en hurtig sagsgang, hvilket bevirker, at arbejdet
kan sættes i gang allerede nu. Svenstrup Rør og Sanitet skal udføre arbejdet.
Kommunen tilbagekøber vort el-varmesystem, således at totalomkostningen
for installeringen bliver på kr. 212.500,00 incl. moms. Prisen til Svenstrup Rør
og Sanitet er kr. 156.000,00 + moms.
Arbejdet starter uge 40 og forventes at vare ca. 2-3 uger.
Pengene til projektet, skal vi ansøge om.
Fjernvarme i kirken kører helt separat, forventet installering medio 2011.
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5. Meddelelser fra udvalgene
Centerudvalget: Gitte oplyser, at Helle og Gitte har styr på høstgudstjenesten.
Kulturudvalget: Møde tirsdag den 21. september, hvor præst Åse Merete
Morssø taler om moral - etikken i hverdagen. Frejlev Kirkecenter kl. 19.30.
Præstegårdsudvalget: Der er afholdt møde i udvalget, hvor det videre forløb
vedr. renovering af præstegården blev aftalt. (se det udsendte referat)
Sognemedhjælperudvalget: Kører på lavt blus pt., da Jeanett har barsel.

6.

Meddelelser fra præsterne
Ingen meddelelser

7.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
Følgende er aftalt på sidste møde:
Kalendermøder, hvor præsterne og medarbejderne deltager.
Medarbejdermøder (indkaldes af menighedsrådet) og afholdes forår
og efterår. Næste møde indkaldes snarest mulig – Jørn J.
Der udsendes referat til begge menighedsråd.
Fælles årsplan for begge råd – Pia vil prøve at lave et udkast.

8.

Meddelelser fra kassereren
Ingen bemærkninger
Økonomi-budget udvalgsmøde vedr. moms er afholdt, (der er kommet nye
indviklede regler) Karner berettede fra provstiudvalgsmødet forleden, hvor
Erling også deltog.

9.

Meddelelser fra kontaktpersonen
Der er afholdt møde med vikar Katrine Stauhøj Lisberg, som er ansat fra
21.09.2010. Katrine skal have et konfirmandhold.

10. Meddelelser fra kirkeværgen
Der er opgørelse vedr. indbrud i juni måned.
Bjarne meddeler, at vi overgår til den lille pakke hos GVD antenneforening.

11. Eventuelt

Visionsudvalget – der er ikke afholdt møde endnu.
Referent Gerda Larsen
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