Referat fra fælles MR-møde
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
tirsdag 05. februar 2013
kl. 20.00-22.00
i Frejlev Kirkecenter

Dagsorden for fællesmødet:
1.

Velkomst ved formændene

2.

Fastsættelse af mødekalender for fælles mr-møder i 2013

3.

Forslag fra JSA om fællesmøder (mødeledelse, forretningsudvalg, styregruppe, … )

4.

De nye fotokopimaskiner i Sønderholm og Frejlev

5.

Fælles gigant-gudstjeneste torsdag 09. maj i Gigantium ved biskop Henning
Toft Bro
- Buskørsel?

6.

Stiftsstævne lørdag den 11. maj
- Bestilling frokost og aftensmad

7.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- APV
- Børneattester
- Funktionsbeskrivelse for de forskellige udvalg

8.

Præstegårdsudvalget
- Vedtagelse af vedtægter for præstegårdsudvalget (udsendt af Per U.)
- Udskiftning af vinduer

9.

Meddelelser fra øvrige udvalg

10.

Meddelelser fra præsterne
- Gudstjenestelisten m. ændringer
- Kollektliste udleveres

11.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

12.

Meddelelser fra kassererne

13.

Eventuelt
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Til stede var medlemmerne af de to menighedsråd med undtagelse af Lene Bilde
Thomsen fra Frejlev menighedsråd, der havde meldt afbud p.g.a. sygdom.
Ad.1:
Formændene bød velkommen.
Ad 2:
Man blev enige om at holde fællesmøde hver anden måned, således at man holder i
Sønderholm i april, i Frejlev i juni, i Sønderholm i september og i Frejlev i november.
Man diskuterede, hvad der er fælles, og der var enighed om at starte med at dyrke
samarbejdet og finde en fælles vej.
Ad. 3:
Jørn Skøtt Andersen foreslog at der oprettes et forretningsudvalg, og man
diskuterede fordele og ulemper, og konkluderede at man i første omgang arbejder
på, at der fremlægges forslag til forretningsorden, hvoraf det fremgår at der
udnævnes en ordstyrer, som også deltager i planlægning af møderne (dagsorden).
Ad 4:
Bjarne oplyste at de 2 nye kopimaskiner nu er installeret i Sønderholm og Frejlev og
registreret under Kirkeministeriet.Sussie opfordrede til at menighedsrådet betaler
ekstra timeløn, hvis man bruger præstesekretæren til menighedsrådsarbejde.
Ad. 5:
Menighedsrådet arrangerer buskørsel og henviser til dagspressen med hensyn til
tilmelding.
Ad. 6:
Ruth bestiller bord til spisning både frokost og aften.
Ad 7.
Mette orienterede om at der er lavet APV.er , især med henblik på ergonomi, og Ruth
foreslog at man tegner abonnement hos et arbejdsmiljøcenter, hvor man kan få hjælp
til løsning af problemet. Dette blev godkendt.
Der arbejdes på at få børneattester for samtlige ansatte.
Kontaktpersonerne arbejder på at udarbejde en personalehåndbog.
Mette opfordrede til at alle udvalg udarbejder en funktionsbeskrivelse.
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Ad. 8:
Præstegårdsudvalget har udarbejdet vedtægt, som er sendt rundt til alle pr. mail.
Vedtægten blev godkendt.
Der er indhentet tilbud på udskiftning af vinduer i præsteboligen i Sønderholm.
Menighedsrådene må tage stilling til om beløbet kan findes i de respektive budgetter.
Ad. 9
Jørn Ravnkilde orienterede om at han og Annette havde deltaget i nytårskur hos
FDF. Der holdes generalforsamling i FDF i morgen. Samarbejdet med kirken har ikke
været tilfredsstillende og man enedes om at kredsledelsen, en leder, en præst og
repræsentant(er)fra menighedsrådene holder et møde, hvor man afklarer, hvordan et
samarbejde kan finde sted.
Der var indsendt en ansøgning fra pensionistforeningen om tilskud til deres arbejde.
Der blev bevilget kr. 5.000,00 fra hvert råd.
Annette orienterede om at kulturudvalget i marts holder en workshop med henblik på
at omdanne kulturudvalget til et aktivitetsudvalg, der samler alle særarrangementer i
kirkeåret. Der sættes et punkt på dagsordenen til næste fællesmøde, hvor der er god
tid til at diskutere emnet.
Ad. 10:
Jørn Skøtt udleverede forslag til kollekter i årets løb. Det blev på forslag af Per Ulrik
besluttet, at kaffepengene fra sogneaftenerne for fremtiden går i kollekten.
Der var fra præsterne kommet en ansøgning om nye mobiltelefoner til en ramme på
kr. 5.000,00 pr. stk. Dette blev bevilget.
Evt.:
Intet.
Referent: Ellen Bak Mortensen

