Referat fra ordinært møde i Frejlev menighedsråd
torsdag 5. september 2013
kl. 17.30-19.00
i Sønderholm sognegård

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Bemærk:

17.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.40 - 21.45

Møder i Frejlev mr
Fælles spisning
Fælles menighedsrådsmøde

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde 13.08.2013

3.

5- minutter.
Bjarne beretter om en kirkeværges sommeroplevelser.

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- funktionsbeskrivelser
- lønforhandlinger - møde i Frejlev 8. okt. 2013
- graversamarbejde med Sønderholm og Nørholm
- gravermedhjælpers ansættelse
- organist afløsning
- børneattester
- ny personalekonsulent er ansat efter Lars Damgaards fratrædelse.
- Lenes ansøgning om at udtræde af menighedsrådet.

5.

Meddelelser fra kassereren

6.

Meddelelser fra kirkeværgen

7.

Meddelelser fra formanden

8.

9.

-

Tak fra FDF for tilskud til rejse til Frankrig

-

Hilsen til J. Ravnkildes 75-års fødselsdag sammen med Sønderholm.

-

Sogneaften i Frejlev 27. oktober 2013

-

Klage fra nabo vedr. kirkeklokkerne

-

Graverkontorindretning

-

Deltagelse i møder vedr. styringsstruktur i Folkekirken i Støvring 9. oktober.

Meddelelser fra sekretæren
-

Provstikalender

-

Kristelig Dagblad

Meddelelser fra præsterne
-

Oprettelse at det tredje hold minikonfirmander i Frejlev.
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10.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.
-

11.

Meddelelser fra udvalgene
-

12.

Afbud p.g.a. ferie.

Nyt fra FDF ang. jubilæumsarrangement (Annette)

Eventuelt

Til stede var:
Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Lene Bilde, Annette Højmann Kristensen, Bodil
Elkjær, Ruth Christensen, Sussie Foged og Ellen Bak Mortensen.
Afbud fra Margit Mühlbach p. g. a. ferie. Jørn Skøtt Andersen deltog i Sønderholm
menighedsråds møde, som fandt sted samtidig.

Ad: 1:
Godkendt
Ad 2:
Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Bjarne berettede om sommerens gang: Restaurering af kirken er forløbet
planmæssigt og uden problemer. Indretning af kirkecenteret til midlertidig kirkesal og
flytning og tilbageflytning gik godt takket være god hjælp af nogle af
menighedsrådets medlemmer. Ansættelse af ny graver er på plads,
Ad 4:
Lene orienterede om funktionsbeskrivelserne, som skal drøftes til fællesmødet.
Der holdes lønforhandlinger , jvf. udsendt invitation til fyraftensmøde den 8. oktober
2013. Karner og en kontaktperson deltager.
Man diskuterede gravernes arbejdstimer og besluttede at normen som er 37 timer for
graveren og 29 timer til gravermedhjælperen som hovedregel skal følges. Dog
således at man i september måned bevilger 8 timer ekstra pr. uge til
gravermedhjælperen, så arbejdet kan komme a’jour efter en travl opstart for den nye
graver.
Annette opfordrede til at man overholder at beslutninger tages på menighedsrådets
møder, og man vedtog, at beslutninger fremover skal træffes til møder og ikke på
mail.
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Karner opfordrede til at der holdes et møde med Nørholm og Sønderholm angående
samarbejde på tværs af sognegrænserne for gravere og organister.
Der er lavet børneattester for samtlige medarbejder.
Janes ansættelseskontrakt er sendt til FAK, som har svaret at man er under stærk
arbejdspres , men arbejder på sagen.
Babysalmesang dette efterår aflyses p.g.a. for få deltagere.
Lenes ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet ved kirkeårets afslutning blev
bevilget med beklagelse og 1. suppleant indtræder.
Ad 5:
Intet
Ad 6:
Der er planlagt et møde med arkitekt ang. udvidelse af kirkecenteret den 1. oktober
kl. 16.00.. Bjarne udsender invitation til alle mhr medlemmer og ansatte..
Ad 7:
Der var takkeskrivelse fra FDF for tilskud til rejse til Frankrig.
Der er sammen med Sønderholm sendt en hilsen til J. Ravnkilde i anledning af 75års fødselsdag.
Der arbejdes videre med indkaldelse til sognemøde den 27. oktober efter
gudstjenesten.
Der er møde i Støvring vedr. styringsstruktur i Folkekirken den 9. oktober. Karner
opfordrer til at alle, der har mulighed for det, deltager.
Der er visionsmøde 31. oktober kl. 19.00 i Rebild ved provst Carsten Bøgh
Ad 8:
Ellen deltager i kurser vedr. provstikalenderen.
Kristelig dagblad bestilles til dem, som ønsker det.
Ad 9:
Sussie ønsker p.g.a øget interesse at have 3 hold minikonfirmander. Onsdag fra uge
43 fra 13.00 -15.00. Dorte Amalie kontaktes med henblik på hjælp.
Sussie ønsker at inddrage sognesalen i Frejlev i konfirmandundervisningen , hvilket
blev godkendt.
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Ad 10:
Intet
Ad 11:
Orientering vedr. FDF’s jubilæum udsættes til fællesmødet
Evt.
Intet

