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Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Tirsdag 4. september 2018 kl. 17.30

i Frejlev Kirkecenter

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

Afbud: Jonna Gertsen, Lis Sennenvald

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 6. juni 2018.
Godkendt og underskrevet

3. Meddelelser fra formanden.
Arrangementer i Folke Kirkens Hus
Forslag om, at vi skal have en fælles udflugt til et af arrangementerne i Folkekirkens Hus.
PØM kigger på arrangementerne og finder forslag.

Kirkens Korshær, Fokus på diakoni
Bl.a. i konfirmationsforberedelsen
Vi tænker over, hvor vi kan bruge nogle kræfter på Diakoni.

Danmarks Kirkelige Mediecenter. Materiale om dåb på hjemmesiden mv.
SF kigger på materialet og kommer med sine anbefalinger.

Ansøgning fra Kamillus
Vi giver 1.000,- kr. til Kamillus

Samarbejde m.v. med Sønderholm
Der er positiv interesse fra Sønderholm om at indgå i tættere samarbejde.

PøM, LS, PU, EH vil holde et indledende møde gerne inden næste fællesmøde 20.
september 20L8.

Data behand leraftaler/privatlivspolitik
lfølge provstiet venter vi på en vejledning fra Kirkeministeriet.

Per Kirkeby.

JØrn Ravnkilde har meget materiale liggende om renovering af Frejlev Kirke. Jørn ved
meget om det, da han var involveret.

PØM forestiller sig at lave en kollage af materialet, som vi kan tægge på vores
hjemmeside. Vi kan evt. få en kirke-/kulturmedarbejder til at lave det. Evt. også Bjarne
Bang-Schnack.
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PØM og LS har haft et møde med personalet om vores visioner.

Generelt blev det positivt modtaget.

Vi sætter opslag op om høstgudstjeneste og menighedsmØde, samt annonce i Nibe Avis
under Kirke og Liv.

Provst Jens-Anders Overgaard Djernes stopper L. december 2018. Vi giver gave sammen
med de øvrlge sogne iVestre Provsti.

4. Meddelelserfra kontaktpersonen.
M i n i ko nf i rm a n d u n d e rv i s n i n g s ko I e å ret 2OLB / 20 L9
Kirsten fra Kirkebillen er kommet med tilbud.

Vi giver HBa carte blanche til at finde en løsning med Kirsten for to hold i foråret.

RES og Theresa har lavet en liste for afløsning på faste tjenester frem til 1. november
20L8.

Honorartakster for vikarer for kirkesanger
Bilag udleveret og godkendt.

Stillingsopslag kirkesanger - kirke/kultu rmedarbejder

Vi laver to stillingsopslag med mulighed for at søge begge:

Stilling som kirkesanger inkl. babysalmesang og solosang 12 timer om ugen.
Kirke/kulturmedarbejder 22 timer om ugen i samarbejde med Sønderholm Sogn.
Ansættelse pr. 1. januar 20L9.
Punktet tages op på næste fællesmøde.

Til orientering - Victoria er stoppet - Mikkel Ejdrup er ansat i stedet.

5. Meddelelser fra kirkeværgen.
lndkøb af ny hækkeklipper 7.090,- kr.

Forslag til nye kirkegårdslåger
Forslag godkendt.
Billeder af eksisterende låger skal sendes ind til St¡ftet, som skal godkende de nye låger.

Lyddæmpning af dør til præstekontoret {pkt. fra JP og JSA)
Vi retter henvendelse t¡l TL vedrørende dør til JSA.

Evt. reparation af trappe ved kirkecenter til parkeringsplads
Vifår stenene lagt om. Vi spørger Elkjær.
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Vedrørende gelænder spørger vifirmaet, der laver de nye låger, om de vil komme med
et tilbud på gelænderet.

Aftale med Falck - nye pr¡ser
Godkendt.

6. Meddelelser fra kassereren
Kvartalsrapport for 2. kvartal- er udsendt inden mødet
Kvartalsrapporten blev godkendt.

Ny computer tilJSA
JSA har fået ny computer, men vi har stadig ikke modtaget en faktura. RC rykker

Budgetsamråd 5. september 201-8
RC orienterede om budgetsamrådet i Vestre Provsti. RC spurgte, om vi skulle tage fælles
satser for vikarer for kirkesanger og organist op. Det var der enighed om. {RC glemte det
tilmødet.)

7, Meddelelserfra medarbejderrepræsentant

8. Nyt fra præsterne
Ønske om mulighed for total mørklægning af sal B

JP indhenter tilbud på gardiner til mørklægning af vinduerne i gavlen (mod syd) i
mødesal B.

JSA og SF er bortrejst 02.L0 - 09.10.20L8. Esber Dalgaard afløser.

9. Nyt fra kirkecentret
Forslag til lyddæmpning

Prisen ligger på ca. 150.000,- kr. inkl. moms +/- 25.000,- kr

10. NW fra kirkegårdsudvalget.
Udkast til nye kirkegårdsvedtægter - vedhæftet dagsordenen.

Kirkegårdsvedtægterne blev vedtaget.

Kirkegårdsvedtægterne skal godkendes af Aalborg Vestre Provsti. Derefter lægges de på
hjemmesiden.

11. NW fra præstegårdsudvalget

Intet nyt

Tørretumbleren gik i stykker og er udskiftet.
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Lis Sennenvald

Ruth Christensen

12. Eventuelt

lnfo om kirkeblad - skal spalten siden sidst udgå efter persondataforordningen? Til
eftertanke
lndtil videre bruger vi samtykkeerklæringer, der medtages til de forskellige kirkelige
aktiviteter iforhold tiltilladelse til at bringe navne og billeder i kirkeblad, på Facebook
og hjemmeside.

PØM melder afbud til MR-møde 7. november 2018. Ny dato aftalt tiltirsdag den 13
november 20L8.

Næste ordinære møde er torsdag den 20. september 2018 i Sønderholm, hvor vi starter med
lokalt mØde k¡. 1.7.00 efterfulgt af fællesmøde.

Referent:
Ruth Christensen

M n ns Pedersen
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Rikke Sommer Eriksen Helle Bang Sussie Foged

J Andersen Jonna
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