Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
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Tirsdag 13. november 2018 kl. 17.00

.,. i.ì

i Frejlev Kirkecenter
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Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Rikke Sommer
Eriksen, Helle Bang, Jonna Gertsen, Jørn Skøtt Andersen, Sussie Foged, Ruth Christensen
Afbud:JØrn Mortensen
Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Konstitueringaf menighedsrådet
Konstituering for næste periode (L. søndag i advent 2018 til 1. søndag i advent 2019)
henhold t¡l S 11¡ menighedsrådsloven
Valg tilformand: PØM blev genvalgt
Valg til næstformand: LS blev genvalgt
Valg til kirkeværge: JP blev genvalgt
Valg til kasserer: RC blev genvalgt
Valg til sekretær: RC blev genvalgt
Valg til kontaktperson: HB blev genvalgt
Valg til bygningssagkyndig: JM blev genvalgt
Valg til underskriftffuldmagt: RC blev genvalgt

3.

Meddelelser fra formanden.
Luftfoto af Frejlev Kirke - 5 luftfotos 850,- kr.
Vi siger pænt nejtak. RC

-

¡

video 450,- kr.

Ny provst - Gerda Kirstine Neergaard Jessen.
PØM gav en kort orientering om Gerda.

Fremtidige samarbejde med Sønderholm.
Formandskaberne mødes 27. november 2018.
Vi støtter som sædvanlig Børnesagens Fællesråd ved juleindsamlingen
Der er kommet ny koordinator for folkekirkens familiestøtte. Hun vil gerne komme på
besØg. Vi vender tilbage, når vi ansat en kirke- og kulturmedarbejder.

4.

Meddelelser fra kontaktpersonen.
Status på geoflex-samarbejdet
Geoflex samarbejdet kører. Der er afholdt møder. Alle medarbejdere, der er omfattet,
har fået tilsendt nye ansættelsesbrev.
Organisterne har aftalt, at organist Michael Estrup Sølvsteen i Dall/Ferslev skalvære
koordinator. Lene fra Svenstrup er valgt som menighedsrådenes repræsentant.

Status på ny kirkesanger/kirke- og kulturmedarbejder
Der er modtaget 72 ansøgere. L4 ansøger til begge stillinger. 7 til kirkesangeren. Resten
til kirke- og kulturmedarbejder.
4 er indkaldt til samtale. 1 sagde nej tak. Der er samtaler den 2L. november. Margit og
Sussie har talt med ansøgerne og fortalt dem, hvad de skalforberede sig på.
Der skal afholdes fælles menighedsrådsmøde om ansættelsen den 27. november kl. 18.
Det afholdes i Frejlev Kirkecenter. RC laver en indkaldelse. JSA har sat det på
googlekalenderen.
RES

5.

fik en stor tak for hendes indsats som afløser som kirkesanger

Meddelelser fra kirkeværgen.
Ansøgning om nye kirkelåger er sendt til stiftet. Vi håber på svar inden jul.
Kirkediget mod øst er der to trærødder, som er ved at formulde. Det kigger vi på til
foråret.
Belysning af kirken. Vi har ikke fået svar fra det første installatØr, så vi indhenter to nye

tilbud.
Kirkeklokke eftersyn. Den er ok.
Trappen ved kirkecenteret er lavet.

Mikrofonen fra kirkesalen til køkkenet virker ikke. JP kigger på det
JP og JG kigger på

t¡lbud t¡l højtaler til kirke og kirkecenter.

Der er et træ, der er gået ud. Vi planter nyt træ til foråret. JG tager sig af det

6.

Meddelelser fra kassereren
Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30. september 2018 (er sendt på mail).
Regnskabet er godkendt.
JP og LS får en kopi af kvartalsrapporten i deres bakke på kirkekontoret fremadrettet
Ny kopimaskine

- se fremsendt

mail.

Vi synes, at kopimaskinerne skal leases. Da det er en stor udskrivning her og nu, som vi
ikke har budgetteret med. RC tager kontakt til Sønderholm.

Annoncer i Nibe Avis Kirke og Liv
Godkendt

-

mail sendt fra

SF

Nyt fra FDF
RC orienterede om bestyrelsesmøde i FDF
Stor tak for stØtten til landsmØdet i FDF.
Pr. 1. januar 2OI9 har FDF ikke længere adgang

til hytten i St. Restrup

Skov. Der

undersøges nu om andre muligheder gerne tættere på Frejlev og Sønderholm.
Lysfest
RC gav en kort orientering om arbejdsfordelingen i det fælles projekt for lysfesten

Mødedatoer L. halvår 2019
Tages op på næste møde i december 2OL8.

7.
8.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentant
Der er afholdes kalendermØde den 22. november 20L8
Nyt fra præsterne
ønsker indkøb af juledug kr. 3.500,- kr. (se fremsendt mail)
Godkendt
SF

fortalte om sit møde med strikkeholdet. Her fremlagde SF et forslag, om at
strikkeholdet skulle lave forskellige dyr og figurer til en kuffert. Figurerne kan bruges til
at lave forskellige fortællinger. Det var strikkeholdet med på.

SF

9.

SF

fortalte om sin konfirmandweekend og samarbejdet med

SF

er blevet tovholder for bryllupsmesser.

SF

FDF

om weekenden

skal på kursus på Løgumkloster.

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Vedtægter for kirkegården
Kirkegårdsvedtægterne er blevet godkendt af provstiet
Vi besluttede, at ud over tekst er små illustrationer også tilladte på gravstenen
lyngbedet.

i

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
lntet nyt.
SF

fortalte, at der har været boligvurdering på præstegården. Rapport fremsendes.

11. Nyt fra kirkecentret.

Der er indkøbt småkager fra bager. Småkagerne skal anvendes til kirkekaffe,
mindesammenkomster og menighedsrådsm oder.

Vifortsætter med at være med i vejkirker.
til rettelser den 18. december 2018.
Vi køber L0 babystole fra lkea.

LS

LS

bestiller 50 nye brochurer. Der er deadline

står for indkøbet

Ansøgning om at få et lokale stillet til rådighed for småbørn efter, at babysalmesangen
er slut.
Vi skal have kontaktoplysninger.
Forslag
LS

LS

svarer ansøgeren

til "lydforbedring"

gennemgik forslaget til lydforbedringer.

Vi skal have en forsikring om, at efterklangen ligger inde for de tolerancer, som der er

anbefalet.

13. Eventuelt
Nytårstaffel den 18. januar 2019 kl. 17.30 i Frejlev JP, JM og

RC

er i udvalget.

Mødet sluttet k¡. 23..00.

Næste møde er onsdag den 5. december 2018 kl. L7.00 hos

RC.

Referent:
Ruth Christensen
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