Frejlev d. 5.11.2013

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 5. november 2013
i Frejlev Kirkecenter
17.30 – 19.00 menighedsrådsmøde
19.00 – 19.30 spisning
19.30 – 21.00 Fællesmøde sammen med Frejlev
Referent: Hanna
Afbud fra Anni
1. Mulighed for ”røddernes input”
 Per læste op af EsbjergEvangeliet.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Hanna)
 Referatet godkendt og underskrevet
4. Kassereren/økonomi: Disponering af midler for resten af 2013, herunder ansøgning om
indkøb af minilæsser (se bilag)
 Per og Sven mødes med Joan Gerdt mandag kl. 10 for overblik over disponible midler
 I forbindelse med sidste syn af kirke og kirkegård blev det vedtaget, at asketræet ved
graverhuset skal beskæres. Anni og anlægsgartner fremsender et forslag til samlet
indsats på kirkegård og præstegårdshave. Vi beder om en pris, så vi kan tage stilling til,
hvad der skal laves hvornår.
 Ny projektor til sognegård vil koste ca. 20.000 ekskl. moms.
 Diverse malerarbejder og evt. lyddæmpning af foyer.
 Vi ansøger provstiet om at nedbringe vores kassebeholdning ved at indkøbe en
minilæsser. (Per)
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
6. Nyt fra kontaktpersonen
 Anni melder sig til fortsat kursus i ledelse i marts måned. Hun fortæller om det på
næste møde.
7. Nyt fra formanden:





Varmesystem i sognegården – tages med under punkt 4.
Billedoverførsel fra kirke til sognegård (tilbud på vej)
Menighedsmødet – annonceres i Nibe Avis i morgen og næste onsdag. Ella sørger for
kaffe og en let brunch til ca. 40 personer. Per aflægger beretning og finder spørgsmål til
diskussion, så der kan indsamles stikord/input fra sognebørnene. Hanna sørger for
diasserie under brunchen.
 Bemanding ved diverse arrangementer. – Der var travlt til spaghettigudstjenesten, så
det var godt, der var mange hjælpere. Det var også godt at have Ella med.
 Ny styring af folkekirken – tidsfrist for høringssvar er udløbet.
8. Skal vi fortsat figurere i vejkirkefolderen? Årlig udgift kr. 2000.
 Vi melder os til igen i 2014 og bestiller 50 foldere.
9. Nyt fra præsterne:
 Punktet tages op under fællesmødet.
9. Nyt fra udvalgene:
 Aftale omfang af indsats i sognegården i indeværende regnskabsår. Se punkt 4.
 Kirkegårdsudvalget indstiller, at der indkøbes bænke til kirkegården af galvaniseret stål
og hårdttræ. Tiltrådt.
 Henrik må gerne få de nuværende bænke, han vil have, mod at han også bortskaffer
resten.
10. Eventuelt
Hvordan får vi nye medlemmer på banen??
Frivillige?
11. Lukket møde
 Intet under dette punkt.

Per Ulrik
Formand

