
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret

Verdisvej 4. 5200 Aalborg SV

Referat af MR-møde i Frejlev menighedsråd
onsdag 7. marts 2018 kl. 17.00

i Frejlev Kirkecenter

Deltagere: Poul @stergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, J6rn Mortensen,
Rikke Sommer Eriksen, Jonna Gertsen, Helle Bang, JØrn S. Andersen, Ruth Christensen

Afbud: Sussie Foged

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 7. februar 2OI8.
Godkendt

6. Meddelelser fra kassereren
Godkendelse af regnskab med deltagelse af Eva fra Huset Venture
lnden mØdet var udkastet til regnskabet fremsendt sammen med bilag.
Eva gennemgik de forskellige sider i regnskabet, og vi havde en snak om
Menighedsrådets kommentarer.

Årets overskud fremkommer primært ved følgende besparelser:
Elbesparelse DKK 57.000 pga. budget lagt ud fra året med ombygning
Assistance kor DKK 32.000 ikke benyttet
Vikardækning DKK 54.000 løst internt
Klaver DKK 20.000 billigere end budget
Møbler lØrn kontor DKK 15.000

Menighedsrådet godkendte regnskabet, som er afleveret den 8. marts 2018 kl. 10.30

Ansøgning fra FDF om huslejetilskud på 7.800,- kr. - Godkendt

Folkekirkens Nødhjælp - indsamling 11. marts 2018
Alle deltager

3. Meddelelser fra formanden.
Opfølgning på årshjulet
PØM færdiggør årshjulet og det bliver sendt rundt på mail.

Lodsedler Danmission
Vi deltager ikke i lodseddelsalget.

Plan for åbning af kirken ved kriser og katastrofer
Vivil naturligvis åbne kirken og sørge for, at der er medarbejdere til stede, som kan
hjælpe. Vi mener ikke, at det er nØdvendigt at lave en plan for, hvordan vi vil forholde
os. Vi skal nok finde ud af løse udfordringen, når/hvis den kommer.
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4, Meddelelserfrakontaktpersonen.
Babysalmesang
lnga Nielsen (fra Svenstrup Kirke)tager babysalmesang fra 10. april 2018. 8 gange.
Henriette er med som fø|, så Henriette kan lære, hvad det går ud på.
lnga laver program og sender ud til interesserede.

Henriette får tilbudt kursus om babysalmesang på Løgum Kloster

HBa udleverede aftale om samarbejdet omkring geoflex.

Jens Quist er startet pr. 6. marts 2018 som gravermedhjælper.

5. Meddelelser fra kirkeværgen.
Vi har fået sat skilt op med billede af kirken i starten af Verdisvej.

Hullet på Verdisvej er ved at blive lavet.

Forslag om fodgængerfelt ved kirken. Tages op i Frejlev Samråd

Belysning - LED. Der er indkaldt til kursus 14. marts i Nibe Kirkes nye sognegård om
belysning og energistyring. JG og JP deltager.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant
lntet

8. Nyt fra præsterne
Ansøgning fra Folkekirkens Festival
Godkendt. 1.000,- kr.

Vi skal have en hurtigere internetforbindelse. RC undersøger, hvad det koster at få en
hurtigere internetforbindelse.

9. Nyt fra kirkecentret
Kaffeliste for april til august 2018 er udsendt på mail

Stiftet kommer på besØg den 21. marts 2018 kl. 9.00 iforbindelse med en studietur. 17
deltager. De skal have en rundvisning samt have kaffe og rundstykker. Alle er
velkommen til at deltage. Giv besked til Lis, hvis du Ønsker at deltage i arrangementet.

10. Nyt fra aktivitetsudvalget

Arrangementer 13. o922. marts.

LS vil gerne have hjælp den 22. marts i tilfælde af, at EDB'en ikke virker. JSA eller SF

deltager.
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9. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Det første urnegravsted i det nye lyngområde er solgt.

Der afholdes møde den 12. marts 2018 kl. L7.3O.
Vedtægter for kirkegården skal gennemgås.

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
Licitation på vinduer til præstegården
Kvist & Kristensen, TL-Byg og Elkjær deltog i licitationen

Kvist & Kristensen var det billigste. Vi har budgetteret med L58.979,- kr. inkl. moms. Blev
godkendt.

12. Nyt fra Visionsudvalget
Det bæredygtige kirkeliv - lokalt mødested, samarbejde, arrangementer, frivillige
Punktet udsættes til næste møde, da vi gerne vil have begge præster med.

13. Eventuelt
JG spurgte, om der er nogle, der er interesseret i de gamle hynder. Der var ingen, som
var interesseret.

Vi får de nye hynder inden bededag

Påskefrokost. Helle Bjerregaard har ønsket ferie i uge 13. Victoria står for
påskefrokosten.

Næste ordinære møde ændres til den 17. april kl. 18.30, hvor vi starter med spisning. JP
sørger for forplejning.

Budgetudvalgsmødet flyttes også til den 17. april kl. 17.00. RC sender mail om Ønsker til
budgettet for 2019.

Referent: Ruth Christensen
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