Frejlev, den 8. november 2017

Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm og Frejlev menighedsråd
onsdag den 8. november 2017 kl. 19.30 – 21.00
i Frejlev Kirkecenter

Deltagere i mødet: Povl Østergaard. Lis Sennenvald, Jonna Gertsen, Helle Bang, Sussie Foged,
Betina Lassen, Rikke Sommer Eriksen, Jens Pedersen, Peter Stoffersen, Annee Kathrine Bonde,
Lotte Lyngby, Per Ulrik, Jørn Mortensen, Egon Hostrup, Povl Thomsen, Hanna Kristensen.
Afbud: Ruth Christensen Jørn Skøtt Andersen (orlov)
1.

Velkomst ved formændene

2.

Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde
• Dagsorden godkendt. Referat godkendt.

3.

Nyt fra Frejlev Menighedsråd
• Der er afholdt visionsdag med udgangspunkt i et fælles spørgeskema fra stiftet, og det
videre arbejde kommer til at omhandle, hvordan man gerne ser, Frejlev Kirke udvikle
sig over de næste 3-5 år.
• Der blev udtrykt positiv tilgang til udvidet samarbejde med Sønderholms
menighedsråd.
• Formanden orienterede om konstitueringen - genvalg til alle poster.

4.

Nyt fra Sønderholm Menighedsråd
• Orientering om det fortsatte arbejde med kirkegårdsudviklingen.
• Per Ulrik orienterede også om Sønderholms konstituerende møde. Posterne blev
genbesat, bortset fra ny kontaktperson: Egon Hostrup.

6.

Nyt fra kontaktpersoner
• Status på geoflex-samarbejdet
o Processen omkring muligt samarbejde i forhold til afløsning mellem sognenes
kirkesangere og organister er startet op. Processen er forsinket pga. ydre
omstændigheder. Næste møde mellem kontaktpersonerne er aftalt til den 8.
januar.

7.

Nyt fra præsterne
• Ansøgning om 10 bibler til FDF
o Ansøgningen er godkendt.

8.

Nyt fra præstegårdsudvalget

•
•
•

•

Murværk i skorsten og gavl er repareret.
Kastanjen mellem kirke og præstegård skal beskæres, og det syge asketræ, der står
ved siden af bliver fældet.
Der skal udarbejdes udbudsmateriale på udskiftning af vinduer på nordsiden. Der
bliver bedt om tilbud fra tre lokale virksomheder, og udvalgets indstilling bliver
forelagt næste fællesmøde.
Per undersøger hos Sussie og Jan, hvad de konkrete ønsker til soveværelset er, og
derefter kan der laves udbudsmateriale.

9.

Nyt fra aktivitetsudvalget
• Forårets arrangementer blev orienteret. Tema danskhed kører mere over mod
dannelse.
• 18. januar foredrag af Rolf Hermansen.
• 27. februar Ole Sloth m.fl.: Danske evergreens.
• 22. marts Butlerforældre og små herskaber.
• Muligvis børneteater i april.
• I maj Klarup Pigekor med danske sange.

10.

Nyt fra PR-udvalget
• Orientering om droneoverflyvning af kirkerne til den nye hjemmeside
• Hanna er ved at udarbejde ny folder om kirkernes aktiviteter frem til april.

11.

Nyt fra personalerepræsentanter
• Kalendermøde 16. november

12.

Nyt fra FDF
• Der ledes efter jord til et nyt kredshus.

13.

Godkendelse af gaveregulativ (vedhæftet)
• Godkendt med ændring af tekst omkring vielser: bibel rettes til lødig boggave.

14.

Forslag til mødedatoer 1. halvår 2018 (vedhæftet)
• Budgetudvalgsmødet skal flyttes fra 15. marts til tirsdag 6. marts kl. 17.00. Derefter
afholdes fællesmøde (Frejlev) kl. 19.
• Hanna retter mødedatoer til efter ovenstående og sender ud sammen med referatet.
Eventuelt
• Nogle kommunikationsstuderende arbejder med en kortfilm. En af scenerne
optages i Frejlev Kirke, og Sussie deltager i scenen.
Referent
Hanna Kristensen

