Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKË

Tirsdag 17. april 2018 kl. 18.30

Kontor Kirkecentret

i Frejlev Kirkecenter

Verdìsvej

4

9200 Aalbotg SV

Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Rikke Sommer
Eriksen, Helle Bang, Jørn S. Andersen, Ruth Christensen

Afbud: Jørn Mortensen, Sussie Foged og Jonna Gertsen
Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.
3.

Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 7. marts 2018.
Godkendt og underskrevet
Meddelelser fra formanden.
Ansøgning om reservation af urnegravsted
lfølge vedtægterne for kirkegården er det ikke muligt at reservere et gravsted. Det er
muligt at kØbe et gravsted . PøM sender sammen med JG svar til ansøgeren.
Ansøgning om tilskud til Børnenes Fællesråd - se DAP
Vi beder Jens Quist om at sætte plakaten op i skabet

Årshjulet
Vi laver et årshjul for menighedsrådet og et for kontaktpersonen. Begge årshjul lægges
på DAP.
Møde med provstiudvalget onsdag den 6. juni 2018 kl. 10. Se DAP
Tilmelding til mødet gives på MR-møde den 8. maj 2018.
Ansøgning fra Sønderholm/Frejlev Seniorer om møder i 2019, Det er ok under
forudsætning, at kirkecentret ikke skal bruges i forbindelse med kirkelig handling.

LS

sætter datoerne ind på googlekalenderen.

4.

Meddelelserfra kontaktpersonen.
Babysalmesang
lnga fra Svenstrup Kirke har sagt ja tak til at hjælpe med babysalmesang. Der er så
mange tilmeldte, at lnga gerne vil have to hold. Der er to hold om mandagen. Henriette
er med til babysalmesangen.
lnga vil gerne give Børnenes første salmebog

til deltagerne. Den koster 195,- kr. pr. stk.

Godkendes.
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning - se DAP
Hvis vi får behov for det tager vi kontakt.
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FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecenlrei
Verdisvej 4.9200 Aalborg SV

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
5 års aftale om kalkning af kirken (budget)
Vi tager kontakt til jurist ved Stiftet for at høre, om det er lovligt uden at indhente tilbud
fra andre leverandører.
Belysning af kirken og skulpturen (budget)
Vi har ikke modtaget tilbud. Tages op på næste møde.

Tilbud fra Oticon om bedre lyd og mulighed for at afspille musik (budget)
Vi har modtaget et tilbud på 105.000,- kr. inkl. moms.
Vi tager det op på næste møde, og vi beder evt. om at få det på som anlægsbudget hos

provstiet.
Nye låger, evt. vedligeholdsfrijernlåge - 6 stk. (budeet)
Det kan være besværligt at åbne de nuværende låger, og nogle af dem trænger til

reparation.

til nye låger af aluminium er, at de skal være enkle i udformning
JP får et tilbud til kirkesynet.
Kravet

6.

Meddelelser fra kassereren
Budget for 20L8
Budgetrammen er 2.359.000,- kr.
Vi gennemgik kort budgettet og budgetØnskerne til 2019.
Budgettet for 2019 tages op på vort næste møde, hvor vi har nogle flere priser.
Revideret budget udkast bliver sendt inden mødet.
Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp den 11. marts 2018
lndsamlingen gav 7.850,- kr. plus det, der betales via mobilepay, som vi ikke kender

beløbet på.
Vi fortsætter med samme forplejning næste år
Evt. indsamler ved Rema1000
RC skal fortælle indsamlerne, hvad de skal sige, når de ringer på

7.

Meddelelserfra medarbejderrepræsentant
lntet.

8.

Nyt fra præsterne
Plan for konfirmationerne - indkøb af brød o. lign. til personalet
MR-medlemmerne sørger for at købe rundstykker 20 stk. pr. dag.
Helle Bj. køber smØr, marmelade og ost.
2.

FREJLËV KIRKE
Korrtor. Kirkecentret
Verdisvej 4.9200 Aalborg SV

Ved minikonfirmandundervisningen den 5. april 2018 overtog Helle Bj. og Jens Quíst
undervisningen, da både Henriette og Jonna blev syge. Det gik ekstremt godt. En stor tak

fra menighedsrådet.
har aftalt et møde med lben Ørbækfra Folkekirkens Familiestøtte torsdag 3.
maj kl. 10.00 i Frejlev Kirkecenter; primært for at høre om centrets arbejde og visioner
Enhver, der har tid og lyst, er velkommen til mødet.

SF og JSA

9.

Nyt fra kirkecentret
Udvalget for bedre akustik har afholdt møde med et firma, som gerne vil give et tilbud
på forskellige muligheder for at forbedre akustikken.
Der skal laves flere undersøgelser. Derfor beder udvalget om 20.000,- kr'

til

undersøgelserne. Det blev godkendt.
10. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Vi skal have lavet nogle nye vedtægterne for kirkegården. Tages op på næste møde.
JM skal indkalde til kirkesyn den 2. maj 2018 kl. 16.30.

11. Nyt fra præstegårdsudvalget
lntet.

12. Nyt fra Visionsudvalget

- lokalt mødested, samarbejde, arrangementer, frivillige
referat
og skema.
Husk at medbringe
Da det er svært at nå, når vi holder vores ordinære møder. Vi vil afholde et møde om
visionerne en aften. RES kommer med forslag til datoer.
Det bæredygtige kirkeliv

13. Eventuelt

Næste ordinære møde er tirsdag den 8. maj 2018 i Frejlev, hvor vi starter med lokalt møde
kl. 17.00 efterfulgt af fællesmøde.
Vi skal have mad fra Mettes i Nibe.

RC

tager kontakt til Mettes.

Referent:
Ruth Christensen

3.

FREJLEV KIRKE
Korrtor: Kirkecentret
Verdisvej 4. 9200 Aalborg SV

Jens Pedersen

rtensen

Ò¡s,oç PÉr,ë/LlÊ¿n

Hell

(

JØrn SkØtt Andersen

Sussie Foged

aG

Ruth Christensen

[ùrl,l^

Vl,,,,nlrrvt*,

4.

