Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Onsdag 7. februar 2018 kl. L7.OO

FREJLEV KIRKE

i Frejlev Kirkecenter

Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4. 9200 Aalborg SV

Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, L¡s Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen,
Rikke Sommer Eriksen, Jonna Gertsen, Ruth Christensen

Afbud: Helle Bang, JØrn

S.

Andersen, Sussie Foged

Dagsorden:

L.

Godkendelse af dagsorden.
Pkt. L0 A indsat: Nyt fra kirkecentret.

2.

Godkendelse af mØdereferat fra ord¡nært menighedsrådsmøde den 4. januar 2018.
Godkendt

3.

Meddelelser fra formanden.
Ârshjulet
PØM udleverede forslag til årshjul. Forslaget sendes ud sammen med referatet.
Forslag til nye punkter/ændringer tages op på næste møde.
Ansøgning om t¡lskud t¡l:
Sønderholm-Frejlev Seniorer: 5.000,- kr. godkendt.
Kastanjegårdens Venner: 1.000,- kr. godkendt
Det Kirkelige Mediecenter: Film om: Hvordan taler man med børn om at miste - DAP

Vigiver 1-.000,- kr.
Ansøgning om tilladelse til stenbænk på gravsted
Godkendt
Ophavsret vedrørende kirkens brug af billeder på nettet (Visda)
Vi bliver tilmeldt. Spørg Tove, hvor mange sognemedlemmer vi har. (RC)
Brugergruppe kalender 365
P.t. ingen interesse.
Plan for åbning af kirken ved kriser og katastrofer
Vi synes, det vil være en god ide at lave en handlingsplan for katastrofeberedskabet. Vi
foreslår, at det kommer op på fællesmødet i marts.

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen vlPØM
Frigørelsesattest Hen riette
Godkendt
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FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4.9200 Aalborg SV

Babysalmesang

Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde det ¡ øjeblikket

Viforeslår at holde møde med Henriette om hendes mulighed for at komme i gang med
babysalmesang. Ellers skal vi ud og finde en anden.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
Tilbud på hynder til kirken
Prøve på stoffet blev fremvist og herefter godkendt.
Tilbuddet på 46.800,- kr. inkl. moms for nye hynder med nyt skum er godkendt.
Hynderne bliver leveret inden bededag.
LED-pærer indvendigt og udvendigt Kirken
været til møde for at se, hvilke muligheder, der er til kirken
De udfyldte et spørgeskema, som blev udleveret til mødet.
Vi kan bedst lide de kertepærer, som er i Nibe Kirke.
Vi vil også gerne have et tilbud på udendørsbelysning fra Mariendal.

JG og JP har

Status på lydanlæg
Oticon har været forbi.
Med hensyn til bedre lyd fra kor og orgel, når vi har billede og lyd på i kirkecentret
foreslog medarbejderen fra Oticon, at kirkesangerens mikrofon skal være tændt oppe
ved siden af orglet. Det afprøves.
Der har været Ønske fra menighedsmedlemmerne om muligheden for at afspille musik
fra forskellige medier.
Det kan godt lade sig gøre at få sat forstærker op til l-pad og telefon, så der kan afspilles
musik. Vi beder om tilbud. Evt. nye højtalere i samme omgang.

Enerigoptimering i Frejlev Kirke
Vi mener, at varmen i Frejlev Kirke fungerer hensigtsmæssigt.
Temperaturen er hævet til 23 grader ved opvarmning.
Tilbud fra 360 Danmark om at lave en virtuel rundtur af vores kirke (er sendt til DAP)
Vi siger ja tak til tilbuddet. JP tager kontakt.
foreslog, at vi får sat et skilt med en kirke op på stativet, som står oppe ved
indkørslen til Verdisvej. (Tidligere brugt til skilt om hastighed på 30 km.) Det blev
godkendt JG og JP tager sig af det.

JG

6.

Meddelelser fra kassereren
lntet.

FREJLEV KIRKI
Kontor: Kirkecentret

Verdisvej 4.9200 Aalborg SV

7.

Meddelelserfra medarbejderrepræsentant
Ella vil gerne have, at vi skriver, hvor arrangementet finder sted. Derudover skal Helle
Bjerregaard have at vide, når vi lægger et arrangement ind.
Alle arrangementer skal sættes på googlekalenderen med angivelse af, om det er
Frejlev eller Sønderholm.

8.

Nyt fra præsterne
Gudstjenesteliste april - august 2018
Der blev spurgt ind til frokosterne i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag og
friluftsgudstjeneste. Vi spørger ind t¡l det.

9.

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Brev fra Gias vedrørende manglende betaling for gravstedsvedligeholdelse
JG har sendt rykker til vedkommende.

i

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
et udbudsmateriale til nye vinduer i præstegården.
Tilbuddene skal være afleveret senest 2T.februar 2018.
PU har lavet

Et

flot arbejde

104 Nyt fra kirkecenteret
Karla er syg.
Tove og Victoria vil gerne hjælpe Helle Bjerregaard, når det er nødvendigt.

11. Nyt fra Frejlev Samråd
Ârsmøde
RC gav et kort referat af årsmødet.

12. Nyt fra Visionsudvalget
Det bæredygtige kirkeliv

-

medbring referatet fra visionsmødet

udleverede et skema, hvor de forskellige forslag var skrevet ind. Herefter gik vi
igennem nogle af punkterne og kom med forslag. Vi fortsætter med det til næste møde.
LS

13. Eventuelt
Næste fællesmøde er tirsdag den 6. marts kl. 19.00 i Frejlev

Næste ordinære møde er onsdag den 7. marts 2018 kl. t7.OO.

lut kl. 20
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Referent:
Ruth Christensen

QtM f/urøl'r'tooo,

,lU,J*[Ø

