FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 09. november 2010
Aftenen indledtes med en salme.

1. 5 minutter
Karner indledte aftenen med at fortælle om gode oplevelser fra forskellige
gudstjenester, bl.a. høstgudstjeneste. Karner vil gerne opfordre alle i rådet til
at deltage i kirkens gudstjenester og arrangementer.

2. Godkendelse af mødereferat fra 12/10 2010
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Meddelelser ved formanden

Medlemskontingent for Aalborg Menighedspleje på kr. 500 ,00 – blev
bevilget.
Vigtigt, at alle bliver inviteret til årets julefrokost den 9. december 2010.

4. Valg
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Valg af formand: Karner Nøhr blev valgt
Valg af næstformand: Gerda Larsen blev valgt
Valg af kirkeværge: Bjarne Bang-Schnack blev valgt
Valg af kasserer: Gitte Kolling Klitgaard blev valgt
Evt. valg af regnskabsfører: Da Erling Nielsen holder pr. 31/12 2010, skal
der findes en ekstern regnskabsfører.
Karner har fået henvendelse fra et eksternt firma, som han tager kontakt til
snarest
Valg af sekretær: Gerda Larsen blev valgt, Anna og Gitte afløser ind
imellem
Valg af kontaktperson: Jørn Jensen blev valgt
Valg af bygningskyndig: Flemming Larsen blev valgt.
Valg af underskriftsbemyndiget: Gerda Larsen blev valgt.

5. Indkommet forslag: Ændring af starttid for mr-møder til kl. 19.30
Blev vedtaget fremover at starte kl. 19.30 – slut kl. 21.30

6. Fjernvarme i kirkecentret
Kirkecentret har fået fjernvarme ind nu, mangler lige den store sal.
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7. Fjernvarme i kirken
Der er udsendt udbudsmateriale vedr. fjernvarme i kirken.
Kirken lukkes mandag den 23. maj – åbnes igen inden den 12. august, hvor
der er bryllup.
Når kirken er lukket, indrettes der ”kirkesal” i kirkecentret.
Juli-cafeen er i stedet i Sønderholm.

8. Meddelelser fra udvalgene
Kulturudvalget: Sogneaften på tirsdag i Frejlev med Kirsten Hørby.
Centerudvalget: Lidt ændringer fremover i bespisningen til møderne.
Indbydelser til julefrokost udsendes snarest. Mødet inden er fra 17.00 –
18.30.

9. Meddelelser fra præsterne
Ansøgning fra præsterne om indkøb af Noahs ark til undervisningsbrug.
Pris i alt kr. 5.700,00 ex. moms. Blev vedtaget.
Sussie fortalte om Busk-gudstjenesten, som var en meget anderledes
gudstjeneste. Der var 70 deltagere, som var aktive og med i det hele.
Alle konfirmander skal på konfirmandlejr i februar måned.
Høstgudstjenesten skal evalueres på fællesmødet i december.
Konfirmation i 2012 er faldet på plads.
Sigurd Barrett kommer til Nibe den 8. april, alle minikonfirmander
inviteres.
Årsplan, udsendt fra Sønderholm – skal den bruges fremover?
Afventer, da der i tilbuddet vedr. ny hjemmeside, også er en kalenderfunktion, diskuteres på fællesmøde i december.

10. Meddelelser fra kassereren
Ingen meddelelser

11. Meddelelser fra kirkeværgen
Der er udskiftet 2 stk. loftstrapper i kirkecentret.
Der er fældet nogle træer på p-pladsen ved kirkecentret.
Der er bestilt et ”20 km” skilt til Verdisvej.
Der er bestilt CO2 slukker til kirken.
Bjarne har ansøgt Tryg-fonden om en hjertestarter til kirkecentret.
Vi har modtaget kr. 81.000,00 fra Willes som erstatning vedr. indbrud i juli
måned.
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12. Meddelelser fra kontaktperson
Der er medarbejdermøde i Frejlev den 12. januar 2011 kl. 16.30.
Menighedsrådet indkalder til mødet, hvor personalekonsulent
Lars Damsgaard deltager.

13. Eventuelt
Intet

Referent Gerda Larsen

