FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4. 9200 Aalborg SV

Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Onsdag den 6. juni 2018 kl. 17.15
hos Helle Bang

Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen,
Rikke Sommer Eriksen, Jonna Gertsen, Helle Bang, Jørn S. Andersen, Sussie Foged, Ruth
Christensen
Afbud: Jørn Skøtt Andersen
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Indsat punkt under kontaktperson: Jubilæum Margit Mühlback

2.

Godkendelse af referat af MR-møde 17. april 2018
Godkendt

3.

Meddelelser fra formanden.
Ansøgning om ophængning af plakat – se DAP
Vi henviser til, at der kan sættes plakat op i opslagsskab ved Rema 1000. Henvises til RC.
”Op med vinduet” – se DAP
Vi siger nej tak til at støtte. vi støtter andre organisationer.
Folkekirken og indvandrere – opfordring fra Stiftet
Vi har så få af ikke vestlig baggrund, at vi vælger ikke at lave et arrangement.
Databehandlingsaftaler m.v.
PØM har underskrevet alle de fremsendte dataaftaler.
Vi undersøger, om vi skal have en databehandleraftale med Huset Venture.
Politik for behandling af persondataoplysninger – på vores hjemmeside
SF oplyste, at de kirkebogsførende har fået at vide af Provstiet, at vi venter på
Kirkeministeriets retningslinjer.
SF anbefalede, at vi benytter den fortrolige del på DAP-en til oplysninger og aftaler med
personalet. Den kan kun ses af formanden og kontaktpersonen.
Møde med provstiudvalget onsdag den 6. juni 2018 kl. 10.
Positivt møde – en god gennemgang af vores aktiviteter og gudstjenester.
Provstiet var positive over for vores ønsker om støtte til nye kirkelåger og lyd i
kirkecenteret.
Vi havde også en snak om, at vi gerne vil have en kirke- og kulturmedarbejdere, men vi
manglede penge. Vi kan søge om pengene hos Provstiet.
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4.

Meddelelser fra kontaktpersonen.
Ansættelse af kirkesanger
Ansættelsesudvalget (MM, RES, SF, JSA, HBa, EH) har holdt møde den 28. maj 2018.
De er kommet frem til fire forskellige scenarier, som HBa beskrev.
Vi vil gerne lave en løsning som omfatter kirkesanger, minikonfirmander,
babysalmesang, spaghettigudstjenester.
Vi vil gerne starte med, at Theresa som afløser for Henriette. Inga vil gerne tage
babysalmesangen. Det betyder, at Sønderholm skal godkende det.
Dernæst bruger vi det næste halve år på at få sammenstykket en stilling, som dækker
ovennævnte samt minikonfirmander
Jubilæum Margit Mühlbach
Tirsdag den 28. august 2018 kl. 15- 17 i Frejlev Kirkecenter.
MM kommer selv med en liste over dem, som skal inviteres.
Tapas + vin. Det bestilles ude fra og Helle Bj. står for arrangementet.
HBa og Hanna laver invitationen.
Vi ansøger om jubilæumsgratiale til MM.
Tale laves af formændene.
RC køber gave for begge menighedsråd.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
Nye låger, evt. vedligeholdsfri jernlåge
Stiftet skal have et billede af de nuværende låger og de nye låger, når vi sender en
ansøgning.
Vi har fået et tilbud på 139.000,- kr.
Kirkegårdsudvalget holder møde om de nye låger og kommer med en indstilling til
næste MR-møde.
Afrensning af kirken inden næste kalkning evt. i flere etaper
Kalkning af kirken. Kalkning er lag på lag, og derfor skaller kirken nogle steder. Firmaet
Elkjær anbefaler, at vi tager afrensning af kirken i etaper. Prisen for afrensning for hele
kirken er ca. 30.000,- kr.
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”Lydtæt” dør til JSAs kontor
JP tager kontakt til Elkjær og finder en løsning.
6.

Meddelelser fra kassereren
Budget for 2019
Vi havde en snak om vores ønsker til næste års budget. Efter vores møde med provstiet
den 6. juni 2018, blev vi enige om at indsende ønsker til provstiet på følgende:
Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder på 20 – 22 timer sammen med Sønderholm.
Anskaffelse af nye kirkelåger
Bedre lyd i kirkecenteret.
Budgettet, som er indsendt 14-06-2018 kl. 09.47, blev godkendt.
Pudsning af lysekroner i kirken
Afhentes den 17. juli 2018 og afleveres ugen efter.

7.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentant
Kalendermøde 7. juni 2018

8.

Nyt fra præsterne
Friluftsgudstjeneste flyttes til efteråret, da vi mener, at det er bedre at lægge det på
dette tidspunkt, når FDF har opstart.
Gudstjenesteliste – gudstjeneste 30. december 2018 – se mail fra JSA
Vi fjerner gudstjenesten den 30. december 2018 i Frejlev.

9.

Nyt fra kirkecentret
Arrangement med Fokus Aalborg
Formiddag og aften fredag 26. oktober 2018 foredrag med Lars Morrell om Per Kirkeby.
Godkendt.
Kaffeliste gennemgået og rettet til.

10. Nyt fra kirkegårdsudvalget
Intet.
Der indkaldes til nyt møde.
11. Nyt fra præstegårdsudvalget
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12. Eventuelt

Næste ordinære møde er torsdag den 30. august 2018 i Frejlev kl. 17.00.
RES melder afbud til mødet. JM sørger for mad.
Mødet slut kl. 19.30.

Referent:
Ruth Christensen

