Referat fra ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag 2. september 2014 kl. 18.00-21.00
i Kastanjegården.

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 3. juni
2014.

3.

4.

5.

Meddelelser fra formanden
-

Velkomst til ny medarbejderrepræsentant Jane Mollerup

-

Budgetsamråd i Nibe 04.09.2014

-

DR-kirkens optagelser i Sønderholm

-

Margits ansøgning om nye ”spillebriller”

-

Gave til FDF’s 50-års jubilæum ( 2x 2500,00)

-

Annette Højmann’s ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet

Meddelelser fra kirkeværgen.
-

Ansøgning om urne/gravsteds flytning. (bilag sendt rundt pr. mail)

-

Orientering vedr. om- og tilbygning af kirkecenteret

Meddelelser fra kassereren
-

Halvårsregnskab 2014 (sendt pr. mail)

-

Ruth foreslår en drøftelse af arrangementer omkring jul og nytår

6.

Meddelelser fra kontaktperson

7.

Meddelelser fra udvalgene

8.

Meddelelser fra præsterne.

9.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.
-

10.

Graver Annie Theodorsens 25-års jubilæum 1. oktober 2014.

Eventuelt

Til stede var: Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Bodil Elkjær, Annette Gravesen , Ruth
Christensen, Jørn Skøtt Andersen og Ellen Bak Mortensen
Fraværende med afbud var: Sussie Foged, Annette Højmann Kristensen og Jane Mollerup

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Ad 1:
Godkendt, idet formanden dog ønsker tilføjet et nyt punkt : Lukket møde, hvilket der ikke var
indvendinger imod.
Ad 2:
Godkendt og underskrevet.
Ad 3:
Karner bød velkommen og beklagede fraværet fra den nye medarbejderrepræsentant Jane
Mollerup, som han bød velkommen in absentia. Samtidig takkede han Margit for hendes
gode indsats i menighedsrådet.
Desuden nævnte han, at der holdes budgetsamråd i Nibe den 4. september 2014. Karner,
Ruth og Bjarne deltager.
DR-kirkens optagelser i Sønderholm
Ansøgning om ”spillebriller” til Margit blev godkendt. Ansøgning om et el-klaver er ikke blevet
imødekommet.
Gave til FDF.s 50-års jubilæum. Kr. 2.500,00 er sendt.
Annette Højmann’s ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet blev godkendt.Suppleant
Helle Bang har tilkendegivet at hun gerne indtræder i stedet for.
Det vedtages at ordinære møder fremover starter kl. 17.00.
Ad 4:
Ansøgning om flytning af urne blev godkendt. Bjarne orienterer graveren.
Ombygningen af kirkecenteret er nu påbegyndt og centeret og byggepladsen vil være lukket
for offentlig adgang i byggeperioden.
Jørn gjorde opmærksom på at personalet ikke føler sig ordentligt hørt i f. m. midlertidig
flytning af kontorerne, hvilket mhr ikke er helt enige i. Man vil undersøge muligheden for
opstilling af en skurvogn til brug for personalet.
Ad 5:
Ruth gennemgik halvårsregnskabet.
Jørn oplyser, at der holdes et møde i distriktsforeningen for menighedsrådsmedlemmer om
den nye regnskabsmodel.
Der var almindelig bred enighed om , at der holdes nytårsfest i januar uden ægtefælle. Der
tages endelig stilling til om ægtefæller skal med på næste fællesmøde. I Frejlev samles
personale og menighedsråd til et par hyggetimer før jul for at ønske hinanden god jul.
Festudvalget melder datoer ud inden længe.
Ad 6:
Annette har lavet en aftale for ombygningsperioden med vores centerværtinde, Helle, som er
meget positiv med hensyn til de nye arbejdsopgaver både ved flytning og arrangementer, der
holdes i Sønderholm i byggeperioden.

FREJLEV KIRKE
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Annette synes at der er flere ting hun skal i gang med, bl. a. nærlæsning af optjening af
point/tøj til graver og gravermedhjælper.
Ad. 7:
Tak fra Helles datter for opmærksomhed ved bryllup.
Ad 8:
Jørn gør opmærksom på, at personalekonsulenterne udsender nyheder på IT-skrivebordet,
og at der holdes reformationsgudstjeneste i Vestervig kirke den 31. oktober kl. 19.00.
Ad 9:
Intet.
Ad 10:
Lukket punkt. Særskilt referat
Ad 11: Evt:
Ruth holder ferie i uge 38, men sørger for posten til Mogens Kaiser.

Referent: Ellen Bak Mortensen

