FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

Referat af fælles menighedsrådsmøde i Frejlev
Kirkecenter torsdag den 9. december 2010
Karner bød velkommen til det fælles møde.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse / underskrift af mødereferat fra sidste fællesmøde
Blev godkendt og underskrevet

3. Evaluering af høstgudstjeneste
Blev besluttet, at vi stadig skal have en høstgudstjeneste i begge sogne.
Navnet fortsætter som hidtil – høstgudstjeneste.

4. Gudstjenestetider efter forsøgsperioden med nye tider
Svært at evaluere nu, da det kun har kørt 1 søndag. Venter med evaluering til
forsøgsperioden er slut.

5. Orientering om renoveringsplaner for præsteboligen –
fornyelse af forpagtningsaftale fra 2011
Per Ulrik omdelte tegninger vedr. renovering af præstegården, samt fortalte
om den kommende renovering.
Per Ulrik mener, det er behov for en grundig gennemgang af vvs- og
elinstallationerne i huset.
Projektet bliver udbudt i storlicitation, Per Ulrik vil stå som byggestyrer på
projektet.
Karner orienterede om forpagtningsaftalen på jordtilliggender, som udløber
ultimo december 2011.Bliver udbudt i licitation i maj/juni måned 2011 – i
samråd med Videncenter for Landbrug i Århus – som stiftet har valgt som
rådgiver.

FREJLEV KIRKE
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV

6. Kirkebladet og hjemmesiden
Kirkebladet kører fint.
Vedr. hjemmesiden oplyste Hanna, at vi har modtaget 2 tilbud vedr.
hjemmesiden. Udvalget henstiller, at vi skal benytte DKM, Danmarks
Kirkelige Mediecenter, da vi mener det er mere sikkert fremadrettet.
Pris kr. 15.000,00 – 20.000,00. Årlig afgift kr. 4.000,00.
Blev besluttet enstemmigt, at vi skal benytte DKM.
Hanna bestiller – den ny hjemmeside, som kan være klar ca. 1. februar 2011.
Vedr. kalender, så har Hanna fundet en kalender på Google, som vi kan bruge.
Hanna mailer en lille ”kørevejledning” til os alle.
Hvis vi ønsker noget rettet på hjemmesiden, så send en mail til Hanna, så
retter hun.

7. Oversigtskalender / årsplan for Sønderholm/Frejlev
Flot arbejde, denne bliver på sigt erstattet af den nye kalender på Google.
Eventuelle rettelser/tilføjelser til Pia og Hanna, gerne hurtigst muligt.

8. Næste fællesmøde
Torsdag den 3. marts 2011 i Sønderholm Sognegård

9. Eventuelt
Pia omdelte et inspirationshæfte fra FDF.
Karner fortæller, at det er dejligt med ro omkring 7. klasserne – og dermed ro
på konfirmandundervisningen.

Referent Gerda Larsen
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