Referat fra fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
Tirsdag den 4. juni 2013
kl. 19.40- 21.45
i Frejlev Kirkecenter

FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

Bemærk:

17.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.40 - 21.45

Møder i de enkelte mhr.
Fælles spisning
Fælles menighedsrådsmøde

Dagsorden for fællesmødet:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Ansøgning fra organist: 2.000,- kr. til noder

3.

Præstegårdsudvalg

4.

Aktivitetsudvalg

5.

PR (kirkebladsudvalg)

6.

Præsternes indlæg

7.

Medarbejderrepræsentant

8.

Møde den 20. juni kl. 19.00-21.30 i Skalborghallen om ny
styringsstruktur for folkekirken (se Menighedsrådenes Blad)

9.

Lokal repræsentation til nyt provstiudvalg

10.

Eventuelt

Til stede var: Sussie Foged, Hanna Mie Kristensen, Mette Andreasen,
Per Ulrik, Inger Strauss, Bodil Elkjær, Karner Nøhr, Annette Højmann,
Bjarne Bang-Schnack, Ruth Christensen, Anni Theodorsen, Margit
Mühlbach, Lene Bilde og Ellen Mortensen. Ordstyrer var Annette
Højmann.
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Karner Nøhr bød velkommen og overlod styringen af mødet til Annette
Højmann.
Ad. 1: Godkendt. Karner takkede Per for samarbejdet vedr. planlægning
af mødet.
Ad 2: Margit kan uden ansøgning bruge kr. 4000,00 pr. år til noder. (Kr.
2000,00 pr. menighedsråd)
Ad. 3: Der skal aftales et præstegårdssyn. Der skal laves en plan, hvor
man renoverer et par værelser om året og således over en 4- 5 årig
periode kommer gennem hele huset. Og på den måde får vedligeholdt
præstegården løbende. Sussie og Per Ulrik aftaler en dato for afholdelse
af synet. Vinduer udskiftes i uge 30.
Ad 4: Der holdes møde i morgen, den 5. juni, hvor man planlægger
arrangementer for aktivitetsudvalget for 2014. Desuden orienterede
Annette om den nyligt afholdte friluftsgudstjeneste ved Ryhøj.
Ad 5: Annette Højmann sender indkaldelse til møde i pr-udvalget, hvor
man bl. a. skal planlægge på hvilke tidspunkter kirkebladet fremover skal
udkomme, når det fra 2014 kun udkommer 3 gang om året. Karner bad
om at man tager hensyn til de kirkegængere, der typisk læser bladet.
Lene spurgte om der var nyt vedr. en evt. udgivelse sammen med andre
foreninger. Dette er endnu ikke helt aktuelt.
Per Ulrik foreslog at funktionsbeskrivelserne lægges på internettet. Der
er indhentet et tilbud fra DKM på ca. 3500,00 for oprettelsen. De enkelte
mhr . opfordres til at bevilge pengene og Hanna aftaler endeligt med
DKM. Evt. med mulighed for yderligere arkivmuligheder.
Karner oplyste at der fra provstiet er kommet tilbud om en kalender, som
menighedsrådene kan tilslutte sig.
Ad. 6: Gudstjenestelisten bliver udarbejdet til i morgen på
aktivitetsudvalgsmødet. Sussie orienterede om brunchgudstjenesten og
man diskuterede indholdet.
Ad 7: Mødet med ergoterapeut er udsat til efter ansættelse af en ny
graver i Frejlev.
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Ad 8: Ruth og Karner deltager.
Ad. 9: Bjarne Bang-Schnack blev foreslået som kandidat.
Ad. 10: Vedr. begravelseskaffe. Man betaler kr. 40,00 pr. kuvert (kaffe),
og man må gerne selv medbringe mad, når det ikke kræver opvarmning.
Mette foreslog at man ved næste fællesmøde drøfter betalingen for
begravelseskaffe og hvor mange medarbejdertimer, der medgår.
Ruth udtrykte at det var en god oplevelse at deltage i de danske
kirkedage.
Fra FDF har begge menighedsråd modtaget ansøgning om tilskud til leje
af Ryhøj hvor en spejderhytte er placeret. Beløbet er kr. 7.800,00 pr.
menighedsråd.
Sussie opfordrede til at man bager kager til Nibe festival. Man kan lægge
dem i fryseren i kirkecenteret og Annette Højmann koordinerer med Ulla
Sølver at de bliver hentet.
Karner efterlyste kommentarer til formen med at afholde egne møder
først og fællesmøder bagefter. Dette blev drøftet og lod til at blive positivt
modtaget.
Referent: Ellen Bak Mortensen

