Frejlev, den 15. maj 2017

Referat af fælles MR-møde

for Sønderholm og Frejlev menighedsråd
torsdag den 4. maj 2017 kl. 19.30 - 21.00
i Frejlev Kirkecenter
Til stede: Per Ulrik, Egon Hostrup, Povl Thomsen, Peter Stoffersen, Betina Lassen, Hanna
Kristensen, Jørn Skøtt Andersen, Sussie Nygaard Foged, Poul Østergaard Mortensen, Lis
Sennenvald, Jens Pedersen, Helle Bang, Rikke Sommer Eriksen, Jonna Gertsen, Ruth Christensen

Afbud fra: Annee Kathrine Bonde (kursus), Jørn Mortensen
Dagsorden for fællesmødet

1.

Velkomst ved formændene

2.

Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde

Godkendt

3.

Nyt fra formændene
Repræsentative områder. Spørgsmålet tages op på formandsmødet den 17. maj 20t7.
Herefter kan det enkelte menighedsråd tage stilling til, hvordan viforholder os til det og
dermed give en begrundelse for vores valg.
Til stiftsmenighedsrådsmødet den 20. maj deltager 4fra Frejlev og 3 fra SØnderholm

Sønderholm har haft kirkesyn.
SØnderholm har fået 50.000,- kr. til udvikling af kirkegården. Erfaringerne gives videre til
de øvrige menighedsråd iVestre Provsti.
Steen Jensen har holdt foredrag i 5ønderholm om fremtidens kirkegård. Steen anbefaler,
at vi laver store overordnet løsninger.

Veggerby Kirkegård anbefales som et besØg.

5

Godkendelse af revideret forslag til forretningsorden for fællesmØderne (vedhæftes
denne fil.)
Vedtaget. Det betyder, at der afholdes to møder om foråret og to om efteråret på
tidspunkter, der passer til deadline til kirkebladet.

6.

Nyt fra kontaktpersoner
SF

og HB møde i provstiet om samarbejdet mellem organister bl.a.

HBa orienterede om mØdet i provstiet om organistdækning.

Nu vil man gerne lave et forsøg i de 7 resterende sogne Vestre Provsti, der ikke har lavet
aftale om organistdækning.
Der bliver brugt mange penge på vikardækning. De øvrige sogne har fået det til at fungere
godt. Det har givet gode faglige sparringer. Der er lavet gode stillinger de steder, hvor man
ikke har fuldtidsstillinger.

Funktionsbeskrivelserne for hver enkelt organist tages op til vurdering.
På

mødet i Provstiet blev man enige om at mødes om en lignende ordning for de sidste 7

sogne.
Det er vigtigt, at faggruppen inddrages i arbejdet. MM er orienteret om ideerne.
Vi anbefaler, at SF og HBa fortsætter dialogen med de øvrige sogne.
Næste møde er 26. juni 2017.

7.

Nyt fra præsterne
Ansøgning om ny en stationær PC med relevante programmer tilJSA - godkendt beløb
omkring 8.000,- kr. inkl. moms.
Dåbsklude
Der er allerede flere, der har taget positivt imod ideen med dåbsklude. Der er afleveret de
første dåbsklude
Den 20. august 2017 afholdes der strikkecafé i Frejlev Kirkecenter med kaffe og kage. SF er
tovholder på arrangementet denne dag.

Altergang ved begge gudstjenester. Det blev godkendt. Starter første gang 6. august 2017

8.

Nyt fra præstegårdsudvalget
Renovering af spisestuen i præstegården starter midt i maj og forventes afsluttet først i

junimåned.
Udvendigt syn den 23. maj 2OI7 kl.

9.

t8.

Nyt fra akivitetsudvalget
RES

orienterede om mØdet ¡ aktiv¡tetsudvalget.

Studietur søndag den 3. september 201-7 efter gudstjenesten i Frejlev Kirke

Arbejder på en koncert med Ove Mynderup i uge 36.
Udvalget har planer om at lave arrangementer, som hører under en paraply. Udvalget
arbejder med dansk kultur og kirke.
10. oktober samtalecafe
Syng dansk

-

højskolesangbog.

Foredrag om Danmarks historie

10.

Nyt fra PR-udvalget

lnformer om vores arrangementer.
Hvad betaler vifor:
Kirkeblad 9.000,- kr.
Trykning 70.575,- kr.
Distribution 3 x 4.815,- kr.

Hjemmeside:
Hosting 500,- kr.
Support 3.000,- kr

Udvalget foreslår:
Ny udformning af kirkeblad i mindre udgave
Udgives 6 gange om året
Hanna står for opsætning
Trykning:
Nibe Avis, egen printer eller andet:

Distribution:
Lægge til afhentning i Rema 1000, Købmanden iSønderholm, Kirkecentrene, Kirkerne
Udsendes som elektronisk nyhedsbrev
På hjemmesiden kan vi lave et link, hvor man kan angive, om man ønsker at få bladet
tilsendt med posten
Hjemmeside:
Nyt udtryk for hjemmesiden:
Livets begivenhed
Flere kan rette på hjemmesiden
Ny hjemmeside skabelon pris ca. 30.000,- kr.
Churchdesk 900,- kr. pr. md. for deres basispakke + 3.900 kr. for oprettelse
Pr-udvalget arbejder videre ud fra det fremlagte oplæg samt ud fra de på mødet fremsatte
kommentarer og kommer med konkrete indstillinger tíl næste fællesmøde.

11.

Nytfrapersonalerepræsentanter
Fælles arrangement

t2.

for medarbejderne den 15. juni 20L7. Temaet er vand.

Eventuelt
Intet.

Mødet slut kl. 21.00.

Referent:
Ruth Christensen

