FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af fælles menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter torsdag den 02. februar 2012
Fraværende: Hannah og Gudrun

1. Godkendelse af mødereferat fra sidste fællesmøde
Mødereferatet blev godkendt og underskrevet.

2. Jørn S. Andersen på fuld tid
Karner bød Jørn velkommen på fuld tid

3. Ansøgning fra Pensionistforeningen
Ansøgning fra Støtteforeningen Kastaniegårdens venner – blev bevilget
det samme beløb som sidste år.
Ansøgning fra medarbejderne ved begge sogne om tilskud til et socialt
arrangement, blev bevilget kr. 125,00 pr. person

4. Medarbejdermøder
Karner mener, at menighedsrådet mangler en tæt kontakt til vore
medarbejdere, vil gerne have en repræsentant fra menighedsrådet med på
kalendermøderne.
Efter en dialog, blev vi enige om, at kontaktpersonerne holder en tæt kontakt
til medarbejderne, uden deltagelse i kalendermøderne.

5. Gudstjenestetider
Sommer- og vinter køreplan, skal den fortsætte eller skal vi køre som de
øvrige kirker i provstiet, kl. 9.30 og 11.00 hele året?
Blev besluttet, at vi fremover har gudstjenester kl. 9.30 og 11.00.
Gælder fra næste gudstjenesteliste.
Når der skal afløses i Nørholm, ønsker præsterne kun at afholde 2
gudstjenester, således at gudstjenesten kl. 14.00 aflyses. Præsterne finder ud af
videre forløb.
2 arrangementer samme dag, 1 i Sønderholm og 1 i Frejlev – Sussie ønsker
Kun 1 – mener det sender forkerte signaler, at afholde 2 arrangementer samme
dag. Det blev diskuteret, og efterfølgende bestemt at begge arrangementer
bibeholdes.
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6. Økonomi
Frejlevs budget bliver belastet ved at der nu køres efter fordelingsnøglen.
Karner har talt med provsten med hensyn til en forøgelse af Frejlevs budget.
En del frustrationer med hensyn til at køre økonomi i både Sønderholm og
Frejlev. Systemet er meget tungt.
Fælles budgetønsker:
Der fremkom ikke nogen lige nu, men alle blev sendt i tænkeboksen.
Ønskerne skal med på det fælles budgetmøde.

7. Drift af hjemmeside
Hvem har ansvaret for hjemmesiden – svært at tage ansvar, når man ikke
ved/er oplært i at bruge hjemmesiden. Pia fortæller, at Hannah gerne vil lave
et lille kursus, når hun er tilbage.
Dog vil Hannah gerne sætte det materiale ind, som hun modtager fra os.
Men vigtigt, at der er en ansvarlig for hver side.
Merete foreslår, at kirkebladsudvalget laver en fordeling over ansvarlige for
hver side. Blev vedtaget.
Bjarne gør opmærksom på, at alias ikke altid virker, det skal Danmarks
Kirkelige Medier ordne. Bjarne kontakter Hannah, så de i fællesskab finder ud
af det videre forløb.

8. Julefrokost 2012
Spørgsmål om at vi holder særskilt julefrokost 2012 med de nye og gamle
medlemmer hvert sted.
Blev vedtaget at holde en fælles julefrokost den 29. november i Frejlev.

9. Valg 2012
Oprettelse af pastorat råd – der var en god dialog om emnet.
Fælles valgbestyrelsesmøde den 13. februar kl. 15.30 i Sønderholm.
Valgbestyrelsen fremkommer med et oplæg til pastorat råd.
Nyt fællesmøde den. 1. marts kl. 19.00 i Sønderholm, mødet starter med
spisning. Eneste punkt på dagsordenen er Pastorat råd.
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10. Eventuelt
Der mangler en rengøringshjælp til kirkekontoret i Sønderholm, Sussie
ansætter selv.

Referent Gerda Larsen

