MR-møde
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

torsdag 06. september 2012
kl. 17.30 – 18.45

Referat:
1.

5 min.

2.

Godkendelse af mødereferat fra 14/08 2012
Referatet godkendt og underskrevet

3.

Meddelelser ved formanden
(intet)

4.

Valg 2012
- Valgbestyrelsen orienterer
Det samlede nuværende menighedsråd sidder ved orienteringsmødet for enden
af mødesalen ved ét langt bord med navneskilte. Så vidt muligt flytter vi under
kaffen ned til de øvrige kaffeborde, så vi bliver fordelt.
Karner kører orienteringsmødet.
Ved starten af opstillingsmødet foreslår valgbestyrelsesformanden byrådsmedlem
Mads Sølver Pedersen som mødeleder. Herefter ta’r Mads over.
Som det er foreskrevet, har menighedsrådet besluttet, at der til det kommende
menighedsråd skal vælges 7 medlemmer (Der bor i Frejlev Sogn pr. 01/01 2012
2.797 folkekirkemedlemmer. Ved mere end 3.000 folkekirkemedlemmer skal
menighedsrådet være på 8 medlemmer.)

5.

Udbygning af kirkecenter
- Fastlæggelse af dato for møde med personale og med Thyge Jakobsen
- Arkitektkonkurrence?
Ved provstiets budgetsamråd for to dage siden blev det udmeldt, at udbygning af
Frejlev Kirkecenter indtil videre er droppet! – Måske ’bare’ udsat?
Provstiudvalget ønsker god begrundelse for udbygningsbehovet indsendt ult.
september 2012. Bjarne finder vores hidtidige arbejdsgrundlag for udbygning
frem. Der må henvises til vore budgetter, både for 2012 og for 2013, som er
godkendt af provstiudvalget. Heri er udbygningen tydeligt nævnt. Vi er af provsten
blevet anbefalet at tage kontakt med stiftets bygningskonsulent – og i det hele
taget anbefalet at arbejde med undersøgelse og planlægning af en udbygning.
Vores fuldtids overenskomstansatte sognepræst har ikke et kontor. Organisten
har ikke et kontor. Der er ikke plads til konfirmationsundervisning – 1/3 af 7.
klasse eleverne må transporteres med bus til Sønderholm for at modtage
konfirmationsundervisning. Disse (og flere?) gode argumenter må sammenskrives
i vores svar til provstiet.
Der var i øvrigt en udtalt frustration over den nye og overraskende meddelelse!

6.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Nyt om projekt våbenhus
Projektet er godkendt af stiftet, af kgl. bygningsinspektør og af Nationalmuseet på
betingelse af kommunikation direkte mellem vores arkitekt og Nationalmuseet om
enkelte detaljer.
Vi er således parate til at lade arkitekten udarbejde detailbeskrivelse og til at
indhente pristilbud fra relevante indbudte håndværkere. Beløbsrammen betinger
ikke en licitation.

En sandsynlig tidshorisont for selve arbejdets udførelse kan være foråret 2013.
Arbejdsperioden i våbenhuset afstemmes nøje med præsterne. Måske bør
arbejdsperioden først være i sommeren 2013.
Slidte salmebøger
50 salmebøger sendes til reparation (om-indbinding) i 2012.
Skift af frekvens i kirkens trådløse lydsystem
Den ene mikrofon i kirken kan ikke omstilles til den krævede nye frekvens og skal
skiftes. Udgift ca. 6000 kr. med 600 kr. i tilbagekøb af det nuværende (hertil
kommer moms).
7.

Meddelelser fra udvalgene
(intet)

8.

Meddelelser fra præsterne
Konfirmandundervisning 2012/13 kræver en vikarpræst. Hertil må påregnes
afregning af 3 timer pr. mødedag plus kørsel (fra Hjørring).
Der må påregnes udgift for menighedsrådet til buskørsel af 1/3 af alle Frejlevkonfirmanderne til Sønderholm hver uge, da vi ikke har plads til 3 hold på samme
tid i Frejlev Kirkecenter.

9.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten
(intet)

10.

Meddelelser fra kassereren
(intet)

11.

Meddelelser fra kontaktpersonen
Menighedsrådet accepterer betalte hjælpetimer til minikonfirmandundervisningen i
2012/13 (Helle Bjerregaard og indimellem Sussies datter).
Der er ny kontrakt med Tove Nielsen. Funktionsbeskrivelsen berettiger til
stillingsbetegnelse ’kordegn’ i stedet for præstesekretær.
Kontrakt med kirkesanger og med organist (redegørelse på det efterfølgende
fælles mr-møde).
Stillingsopslaget som gravermedhjælper: 10 personer har udtrykt interesse. Indtil
nu er der modtaget 7-8 svar på stillingsopslaget
Bjarne deltager sammen med Erling og Merete i ansættelsesudvalg.
Babysalmesang: Maria Bang-Schnack starter hold i Frejlev nu i september. Efter
dette forløb starter Lene Forup i Sønderholm. Maria oplyser, at holdet i Frejlev er
fuldtalligt.

12.

Eventuelt
Referent: Bjarne Bang-Schnack

