FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af fælles menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter tirsdag den 8. april 2010
Karner bød velkommen til det fælles møde.

1. Hvilke visioner og ambitioner har vi med vort arbejde i
menighedsrådene?
Forslag om, at kirkelivet bliver gjort langt mere spændende og
får flere mennesker til at komme i kirke
Vi har mange velfungerende kirkearrangementer allerede, bl.a.
babysalmesang, spaghettigudstjeneste, familiegudstjeneste.
Mangler målgruppen fra 40-45 til ca. 60 år? Hvad kan man gøre?
Vigtigt at både medarbejdere og menighedsråd finder ud af hvor ressourcerne
skal bruges.
Godt hvis tærsklen til kirken kan gøres lavere, så vi får kirken ud til folket.
Vi skal passe på med ikke at få for travlt med nye tiltag, så vi ikke når de nære
ting, såsom besøg hos ældre, m.m.
Måske en ide med en anden struktur, hvor der er en daglig leder (måske en
kordegn), som kan løse nogle af de administrative opgaver, som
menighedsrådet har. Derved kan rådet frigøre tid til bl.a. brygning af
kirkekaffe m.m.
Forslag om at vi fremover måske skal sammenlægge rådene? Et stort emne,
som ikke kan afklares pt., der er mange ting, der skal afklares. Det er en
mulighed at beholde det samme antal medlemmer, som der er i dag

2. Hvordan kan vi forbedre resultaterne af vores indsats?
Det er vigtigt at vi hjælpes ad, både præster, menighedsråd og medarbejdere.
Ikke mindst fremover med indførelse af 5-dages uge.
Er der færre medlemmer af folkekirken i vore sogne – hvordan måler vi
resultaterne herfra?
Også et spørgsmål om hvor meget vi kan klare og nå, måske skal vi i stedet
være glade for alt det, der er i gang og ikke bare tænke nyt.
Der mangler børnepasning i Frejlev kirke under gudstjenesten – og måske
kirkekaffe hver søndag i Frejlev? Men det kræver ressourcer…
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Men det giver også mange gode oplevelser og relationer at gøre et stykke
arbejde i kirken, så det er klart et spørgsmål om prioritering.

3. Planlægning – koordinering af mr-møder og fælles mr-møder
Fælles kalender mellem Frejlev og Sønderholm er pt. ikke en mulighed. I dag
har kun præsterne adgang til begge kalendere.
Måske skal vi lave en årsplan eller en kvartalskalender, så alle kendte møder
skrives ind så tidligt som muligt.
Måske kan vi bruge kalenderen på hjemmesiden, især når vi får en ny
hjemmeside?
Ønske om fælles intranet.
Aftale om fællesmøder på følgende datoer: 12. august kl. 19.30 i Sønderholm,
9.december kl. 17.00 i Frejlev med efterfølgende julefrokost (den samlede
personalegruppe deltager i julefrokosten kl. 18.30). Begge råd hjælper til
med planlægningen af julefrokosten.
Udflugt planlægges i år af Sønderholm.

4. Økonomi – individuelle og fælles budgetmøder
Der skal aftales et fælles budgetmøde, forslag fra Bo om at hvert råd afholder
et budgetmøde inden man mødes til det fælles budgetmøde.
Fælles budgetmøde afholdes hurtigst muligt efter den 28. april 2010.
Fordelingsnøgle 63/37 bruges til de fleste indtægter og udgifter.
Der er lavet en oversigt over hvilke konti, der skal fordeles (oversigten blev
omdelt) og derefter forklaret af Bo.
Fordelingsnøglen blev herefter godkendt.
Efter det fælles budgetmøde kommer der en udmelding til alle om, hvor man
skal sende bilag hen.

5. Præstegårdsudvalget – drøftelse af fremtidige fællesopgaver
Punktet blev ikke nået.

6. Kulturudvalget – drøftelse af en bedre arbejdsfordeling
Punktet blev ikke nået

7. Kirkebladet / hjemmesiden – drøftelse af arbejdsfordeling – evt.
forenklet version
Hjemmesiden er et stort arbejde, det tager rigtig lang tid. Derfor har vi fået
pris fra dmk.dk, Dansk Kirkelige mediecenter på en ny hjemmeside, som er
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meget nemmere at vedligeholde, end den vi har i dag. Alt afhængig af hvilken
type hjemmeside man ønsker, varierer prisen fra kr. 2.000,00 pr. år og opefter
( + oprettelsesgebyr på kr. 2.000,00). Skal man overflytte det design man har
nu, koster det 15-20.000 som engangsbeløb + et årligt beløb kr. ca. kr.
4.000,00.
Enighed om at det er vigtigt at vi bibeholder genkendeligheden, og meget
vigtigt at flere kan redigere på hjemmesiden.
Det blev besluttet, at gå videre med den nye hjemmeside. Hanna sørger
for det videre forløb.

8. Drift af kirkegårde – efter indførelsen af nye regler og takster
Punktet blev ikke nået

9. Drøftelse af de nye overenskomster for kirkens medarbejdere
Punktet blev ikke nået

10. Eventuelt
Mødet slut kl. 22.00 .
Da alle punkter ikke blev nået, blev det besluttet at starte med punkt 5, 6, 8 og
9 på næste møde.
Møde med arbejdspsykolog Pia Ryom, foreslået fredag den 7. maj kl. 15.00 til
19.00.
Da mange ikke kan deltage denne dag, vil man bede Pia Ryom om en ny dato.
Forslag om den 2. juni kl. 16-20 eller en onsdag eller torsdag samme
tidspunkt.
Jørn spørger, om menighedsrådet betaler til juli-cafeen i år – blev vedtaget.

Referent Gerda Larsen
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