Dagsorden ord¡nært MR-møde i Frejlev menighedsråd

torsdag 14. september 2OL7 kl. 17.00
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Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen,
Rikke Sommer Eriksen, Helle Bang, Jonna Gertsen, Jørn Skøtt Andersen Sussie Foged, Ruth
Christensen

Afbud: Helle Bang, Sussie Foged deltager i Sønderholms møde

Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Godkendelse af mÉdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 30. august 2017.
Det lukkede punkt blev trukket tilbage, da der var indsigelser mod, at det faktisk
passerede var ufuldstændigt refereret. Emnet tages op på et andet mØde.
Det Øvrige referat blev godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden.
præstetavle (info vedhæftet)
Vivedtog, at JSAs navn skal på den nuværende præstetavle med ansættelse lra20L2,
hvor JSA blev ansat i fuldtidsstilling.

JSAs navn på

Vivil desuden undersøge grundlaget dvs. alle navne på assisterende sognepræster, som
har været ansat i Frejlev Kirke så langt tilbage som muli$.
Spgrgeskema fra Stiftet
Fremsendt ijuni 20L7
PØM foreslog, at vi hver især udfylder skemaet og sender det t¡lvisionsgruppen.
Visionsgruppen laver et fælles svar på skemaet, som kan bruges som debatoplæg.

Vi vil deltage i lodtrækningen om et besØg af biskoppen, når vi har afleveret vores svar.
LS

sender spørgeskemaet tilos alle med opfordring til alle om at udfylde skemaet.

Skemaet skal returneres til LS, PøM eller HB inden 25. september 2OL7.

4.

Meddelelserfrakontaktpersonen.
orienteret PØM om møde samme dag i provstiet
vedrørende samarbejde mellem organisterne og kirkesangerne ide forskellige sogne i
den østlige del af Vestre Provsti. Alle kirkesanger- og organiststillinger tælles op for at se
hvilke muligheder, der er for at koordinere.
HB var fraværende men havde

Blandt medarbejderne var der tilslutning projektet. De enkelte kirkesangere og
organister skal mødes med deres respektive kontaktperson. En personalekonsulent og
repræsentant for fagforeningen vil være til stede.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
fortsættelse af forrige referat oplyste JS, at der er lavet aftale om vedligeholdelse til af
gravsted.
I

Rotteproblemet er ved at blive løst.
JG

har modtaget følgende meddelelse fra Aalborg Kommune:

"Fra Mortalin, som udfører rottebekæmpelse for Aalborg Kommune, har vifået besked
om, at der er fundet rottehuller 2 steder, nemlig omkring den kommunale
spildevandsledning Øst for kirkegårdsdiget og vest for kapellet / redskabsskuret. Aalborg
Kloak skaltage sige af hullet omkring spildevandsledningen, mens I selv skal reparere
den anden kloak. Når, den er repareret, bedes det meddelt hertil, så vi kan få Mortalin
til at se, om der er behov for yderligere rottebekæmpelse.
Vi besluttede at igangsætte arbejdet.
Varmereguleringen kører. SIM-kort er købt. Koster 69, kr. om måneden. JG, JQJ kan
styre det.
Problemer med cylinderne i de forskellige døre i kirkecentret.
Den store låge er repareret. Den lille låge er ved at blive repareret.

Skiltene uden for køkkendøren og kirkekontoret er kommet op.

6.

Meddelelser fra kassereren.
Opfølgning på gennemgang af kvartalsregnskabet pr. 30. juni 2017.
Varme ikirkecentret
Vores forbrug af varme er højere end budgetteret.
JM Undersøger muligheden for at regulere varmen ide enkelte rum ikirkecenteret.
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Budgetsamråd 6. september 201.7
Vi fik bevilget 50.000,- kr. oveni ivores driftsramme samt 50.000,- kr.

til hynder i kirken.

Vifik også bevilget til dækning af udgifterne i præstegården.
I Frejlev var v¡ ikke orienteret om denne ansøgn¡ng. Sønderholm har ansØgt om beløbet
på begge menighedsråds vegne. Dette vil blive taget op på et m6de i
præstegårdsudvalget.

Provsten opfordrede til at bruge Church Desk til hjemmeside. Provstiet vil give et tilskud
tilopstart i 2018.

7.

Meddelelserfra medarbejderrepræsentant
Referat af kalender mødet udsendt.

8.

Nyt fra præsterne
Konfirmationsundervisningen er startet. Der er omkring 20 på hvert holdt.

9.

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Der er indkaldt til møde tirsdag den 26. september 2017

10. Nyt fra turudvalget
Det var en god tur.
11. Nyt fra kirkecentret.
De sidste stole er færdige og logolabel bag på stolene er taget af

12. Eventuelt
Mødet slut kl. 18.30

Referent:
Ruth Christensen
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