FREJLEV KIRKE
Kontor: Kikecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
tirsdag den 08. september 2016 kl. 17.00 – 18.15
i Frejlev Kirkecenter
Bemærk: 17.00 - 18.15: Møder i de enkelte menighedsråd
18.30 - 19.00: Fælles spisning
19.00 - senest 21.00

Afbud: Ruth, Helle Bang, Jonna

Fælles menighedsrådsmøde

Sussie deltog i Sønderholm-mødet

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2.

Godkendelse og underskrift af mødereferat fra ordinært
menighedsrådsmøde 16/08 2016
Godkendt og underskrevet.
3.

Meddelelser fra formanden
- Ansøgning fra KAMILIUS
Behandles på fællesmødet.
- Ansøgning fra DSUK
Behandles på fællesmødet.
- Evaluering af ”Provstistafetten”
Der er allerede modtaget rosende ord for vores arrangement i går eftermiddag.
Karner har modtaget en skriftlig klage på graveren vedr. beskæring af to træer/buske på gravsted,
der ikke er betalt vedligeholdelse på. Klageren har modtaget en undskyldning fra graveren og
derefter sendt skriftlig klage til formanden.
Karner følger op på klagen med Jonna og med klageren.

4.

Nyt fra kassereren
- 2016-regnskab
- Nyt fra Budgetsamrådet vedr. 2017-budget
- Betaling af ”Mamma Doc”
2016-regnskabet udviser pt. Et lille overskud. Der ventes ikke større udgifter året ud.
Ved det netop afholdte budgetsamråd (i tirsdags) blev vores budget-2017 godkendt uden
nedskæringer. Dette inkl. ønsket om indkøb af møbler, teknisk udstyr og klaver for 265.000 kr.
Når vi udskifter de gamle borde og stole i sal B (de gamle konfirmandmøbler og mødesal-møbler
må vi huske, at man i Dall-Ferslev-Volsted har udtrykt ønske om at kunne overtage en del af
møblerne.
Den lidt specielle situation, at foredragsholderen ”Mamma Doc” har ytret ønske om, at beløbet til
honorar afstås, såfremt vi vil sende pengene til ”Projekt Østbørn”.
Menighedsrådet besluttede at støtte Projekt Østbørn med beløb svarende til honorar +
kørselsgodtgørelse for foredragsaftenen.
Kopi af ubetalte regninger fra kirkegården er udsendt til orientering. Karner følger op med Jonna
og Ruth.
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5.

Nyt fra kontaktpersonen
- Personaleinfo
- Lønforslag til Jonna Gertsen, Jens Qvist-Jensen og Helle Bjerregaard
Annette Gravesen foreslog disse lønreguleringer efter møder med og ønske fra:
- Gravermedhjælper Jens Qvist-Jensen: Lønstigning pr. time: kr. 5,00 pr. 01/09 2016
- Graver Jonna Gertsen:
Lønstigning pr. time: kr. 10,00 pr. 01/01 2017
- Centerværtinde Helle Bjerregaard: Lønstigning pr. time: kr. 5,00 pr. 01/01 2017
Alle beløbene er ”nutidskroner”.
Vores graver Jonna er nu færdiguddannet graver. Menighedsrådet godkendte alle forslagene.
6.

Nyt fra kirkeværgen
- Mailservice (Hanna)
- Omlægning af gravsteder
- Opstillingsmødet 13. september 2016
- Jørn Skøtt Andersen tilføjes på præstetavlen
- Evt. nyt fra energi-gennemgang af kirken onsdag 07. september 2016
Den af Hanna foreslåede omlægning (udsendt som bilag) vurderes som god og med kun ganske lille
årlig udgiftsstigning (fra 149 kr. til 168 kr. årligt, dog koster det første år 305,50 kr.)
Bjarne anbefaler på de foreliggende oplysninger. Vedtaget af menighedsrådet.
Menighedsrådets ansøgning til provstiudvalget om omlægning af et par nu tomme
familiegravsteder til særligt udformede urnegravsteder med pligtig vedligeholdelsesbetaling blev
behandlet i provstiudvalget den 23/08. Provstiudvalget foreslår menighedsrådet at tage kontakt til
kirkegårdskonsulent Mogens Andersen (eller anden landskabsarkitekt) for at få lavet en
helhedsplan for kirkegården.
Menighedsrådet vedtog, at fmd. for kirkegårdsudvalget får et overslag fra kirkegårdskonsulenten
for et sådan arbejde (med præcisering af den ret lille ændring, vi i øjeblikket har i forslag).
Bjarne informerede om forløbet af aftenen den 13/09 kl. 19:30 med først et orienteringsmøde
opstillingsmøde (forestået af Karner), så kaffebord og herefter selve opstillingsmødet, som Mads
Sølver Pedersen endnu engang har lovet at være ordstyrer på (som ’kontrollant’ for, at alt foregår
lovligt). Bjarne henviste til referater af to møder i valgbestyrelsen (udsendes snarest til
menighedsrådet).
Menighedsrådet vedtog, at Jørn Skøtt Andersen tilføjes den eksisterende præstetavle i våbenhuset.
Om der desuden skal fremstilles en ny præstetavle til tidligere deltidsansatte præster må tages op
på menighedsrådets oktober-møde.
Der har i går formiddag været besøg af den af provstiet udsendte energikonsulent, som sammen
med graveren gennemgik de strømforbrugende ting i kirken. Kort konklusion: Der kan spares 50
kr/år pr. pære i lysekronerne ved udskiftning til LED. Disse pærer koster pt. o. 200 kr./stk. Desuden
er der mange penge at spare på udskiftning af projektørerne på kirkegården. Vi vil modtage en
specificeret rapport. Desuden er gravere og kirkeværger i provstiet indbudt til fællesmøde i Nibe
den 27/09, hvor der redegøres for energikonsulentens tur rundt til provstiets kirker. Jonna og
Bjarne deltager fra Frejlev.
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7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
(Afbud fra Jonna)
8. Meddelelser fra præsterne
(Intet – der kommer noget på fællesmødet)
9.

Meddelelser fra udvalgene
- Forpagtningskontrakten fra 2017
Alt er nu i på plads med forpagtningskontrakten på præstegårdsjorden. Alle underskrifter på plads.
Kopier til alle relevante. Bjarne har fået opgave at klare IT-indtastning til fuldmagt til SEGES, så
de kan handle på menighedsrådets vegne mht. betalingerne. (Dette er siden overgivet til Mogens
Kaiser, da det kræver indlogning med NemID at give denne fuldmagt.)
Karner oplyste, at der ikke fra menighedsrådets side er gjort indsigelser til kommunen i høringen
om nedrivning af ejendommen Verdisvej 7 og efterfølgende opførelse af rækkehuse til fire familier.
Valg af eventuel repræsentant fra Frejlev Menighedsråd til Aalborg Menighedspleje overlades til
det kommende menighedsråd.

10. Evt.
Efter ønske opsummeres hér de pt. kendte mødetidspunkter for den sidste del af
menighedsrådsperioden frem til 1. s. i advent (kilde: Google-kalenderen)
13/09 2016 kl. 19:30
27/09 2016 kl. 13:00
30/09 2016 kl. 19:30
11/10 2016 kl. 17:00
25/10 2016 kl. 19:30
08/11 2016
08/11 2016 kl. 17:00
20/11 2016 kl. 11:00

Orienterings- og opstillingsmøder, Frejlev Kirkecenter
Møde i provstiet for gravere og kirkeværger (Dommergården)
Sogneaften i Frejlev med Benny Andersen
Menighedsrådsmøde Frejlev
Koncert i Frejlev Kirke med Marianne Mortensen og Michael Vesterskov
Menighedsrådsvalg (hvis der kommer flere kandidatlister)
Separate møder og fællesmøde i Sønderholm og Frejlev Menighedsråd
Gudstjeneste i Frejlev med efterfølgende fælles frokost for afgående og
kommende menighedsrådsmedlemmer i Sønderholm og Frejlev
27/11 2016
1. s. i advent: ’Nye menighedsråd’ tiltræder denne dag (1. dag i nyt kirkeår)
Skulle en vigtig dato være smuttet i denne liste, beder jeg om en mail ud til ’alle’ med påmindelse.

Referent
Bjarne Bang-Schnack
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