
Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Torsdag 4. januar 2018 kl. 17.00

iSønderholm sognegård

Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Rikke Sommer
Eriksen, Jonna Gertsen, Jørn 5. Andersen, Sussie Foged, Ruth Christensen

Afbud: Helle Bang JØrn Mortensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 5' december 2oÍ,7'
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden.
N$årsgudstjeneste i Budolfi Kirke 8. januar 2018
PøM, RsE, JP deltager.

Lundbækm Øde 27 . januar 20L8
PøM, RC, JP. Giv besked senest 18. januar t¡l RC, hvis du ønsker at deltage. RC sender
tilmelding til Lis Rasmussen. Samlet kørsel.

Ved afholdelse af mindegudstjenester i kirkecenter vil det være en god ide med en
ekstra rummikrofon, således at man kan høre orglet og kirkesanger i kirkecenteret.

For at sikre en bedre forbindelse mellem kirke og kirkecenter skal vi evt. have en
mellemstation.

5F foreslog samtidig, at vi skal kigge på mulighederne for at tilslutte tablet/telefon til
højtalerne i kirken, da der kommer ønsker hertil iforbindelse med kirkelige handlinger

JG og JP kigger på ovenstående.

4. Meddelelserfra kontaktpersonen.
Fælles aflønning for begge sogne af vikar for kirkesanger - bilag fremsendes inden
mødet.

Vi synes, det er bedst med en fælles aflønningssats.

Tages op på fællesmødet.

5. Meddelelser fra kirkeværgen.
Nyt tilbud på hynder til kirken.

Vi har modtaget et foreløbigt tilbud fra Kirkeinventar Sklve. Vi beder Kirkeinventar Skive
om at komme og give et reelt tilbud, så vi har et nyt tilbud til næste møde.



Markeringskegle på Verdisvej
Kommunen har været ude med kamera. De mener, at der er hul i kloakken. Kommunen
vender tilbage.

Det samme BØr sig gældende for kloakken ved indkørslen til kirkegården.

Der skal gøîes noget ved belægningen på Verdisvej. JG og JP kigger på sagen.

6. Meddelelser fra kassereren
Kirkekaffe ijulen - skal vi afskaffe den?
I forbindelse med de netop overstået julegudstjenester kom der L person til kirkekaffe
ved hver julegudstjeneste. Derfor foreslås det, at vi ikke har kirkekaffe på de to nævnte
dage.
Det blev vedtaget, at vi ikke har kirkekaffe L. og 2. juledag fremover.

Orientering om evt. ny kopimaskine
RC gav en kort orientering om tilbud på nye kopimaskiner til henholdsvis Sønderholm og
Frejlev fra Konica Minolta.

Det bliver taget op på fællesmødet.

7. Meddelelserfra medarbeiderrepræsentant
Tak for julegaverne fra personalet.

HBj vilgerne have fryseren nu. JP kigger på det.

8. Nyt fra præsterne

Der er opstart af minikonfirmander nu.

Vi skal have en liste fra kirkesangerne over deres fordeling af tjenesterne for de næste
tre måneder.

Vi skal have fundet et lØsning på babysalmesang.

Henriette vilgerne have en pc'er

9. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
lntet nyt.

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
SF nævnte, at det nu var et år siden, at hun havde bedt om at få et nyt toiletbræt samt
armatur til badeværelse.

Der vil blive gjort noget ved det nu.



11. Nyt fra Frejlev Samråd
Byplan

RC gave en kort orientering om processen omkring den ny byplans udvikling.

12. Nyt fra kirkecentret.
LS har fået en henvendelse om muligheden for at få en rundvisning af kirken den 28.
april 2018, hvor en konfirmand gerne vilvise kirken for sine gæster. SF vilgerne være
substitut for LS, hvis hun ikke selv kan foretage rundvisningen.

13. Eventuelt

Mødet slut kl. 18.20.

Næste møde er onsdag den 7. februar 2018 kl. 17.00.

Referent: Ruth Christensen
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