Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Onsdag 5. december 2018 kl. 17.15
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Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen,
Rikke Sommer Eriksen, Jonna Gertsen, Jørn Skøtt Andersen, Ruth Christensen

Afbud: Helle Bang, Sussie Foged
Dagsorden

L.
2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmÉde den 13. november

20t8.
Referat godkendt og underskrevet.

3.

Meddelelser fra formanden.
Samarbejde med Sønderholm Menighedsråd
Der har været afholdt et møde mellem Per U, Egon og Poul Ø angående samarbejde
mellem de to menighedsråd. Resultatet af disse drøftelser vil blive fremlagt til debat og
eventuel afstemning på det førstkommende møde i menighedsrådet.
LundbækmØdet den 26. januar 20L9
PøM, JP, RC, JM deltager. RC sender tilmeldingen
Aalborg Julemærket
Vi kØber 35 ark t¡l L.000,- kr. og lægger dem frem i kirken til fri afbenyttelse.

Årsrapport

Fol keki rkens

Skoletjeneste

Den ligger på DAP

lllustrerede julesalmer
Det har ingen ¡nteresse.
Arrangement i Folkekirkens Hus
PØM foreslog arrangement tirsdag den 22. januar 20L9 kl. 19.30 med Birgitte Kragh Engholm "Hvordan skaber I en fremtidsgodkendt folkekirke". Senest tilmelding den 14. december 2018 til PøM.
Vi inviterer menighedsrådet iSønderholm med.
Julegaver 2019
Vil stå i kirkecentret i uge 50
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Meddelelserfra kontaktpersonen.
RES fortalte, at Theresa og RES kan dække gudstjenesterne i januar 2019 for kirkesangeren.

5,

Meddelelser fra kirkeværgen.
Mørklægningsgard¡ner til sal B i kirkecentret.
Forslaget går på lamelgardinerne t¡l 10 vinduer. Prisen er 20.000,- kr. inkl. moms. Godkendt. Sættes op ¡januar 20L9.
Kirkelågerne har lang behandlingstid i Stiftet. De har fået at vide, at vi skal have det at
vide inden jul.
Ophængsskabet ved kirkelågen over for kirkecentret er utæt. V¡ får firmaet Elkjær til at
kigge på det.

6.

Meddelelser fra kassereren
Betaling af indsamlingspenge
Vi besluttede, at JG fremover skal stå for at sætte pengene ind på kirkens konto. Giroindbetalingskortene sendes til regnskabsføreren, som sørger for betalingen.
Ny kopimaskine
Ud fra ønsket om at støtte de lokale valgte vi Torben Nielsen, Ricoh, som ny leverandør
af kopimaskiner til kirkekontoret og til præstekontoret i præstegården.

Maskinerne er leaset for 5 år.
Mødedatoer (forslag er fremsendt)
Forslaget blev godkendt med nogle få ændringer. Ny liste vedhæftes.
erne ind på googlekalenderen.

RC

lægger dato-

Bestyrelsesforsikri n g
RC har talt med menighedsrådsforeningen. Der er ikke tegnet bestyrelsesforsikring. Derudover blev det oplysç at kirkens midler ikke må anvendes til at tegne en bestyrelsesforsikring.

Vi kan tegne en bestyrelsesforsikring, som vi selv skal betale enten samlet eller hver for
s¡9.

Vi besluttede, at vi ikke fandt det nødvendigt.

7.

Meddelelserfra medarbejderrepræsentant
medarbejderrepræsentant for medarbejderne i Frejlev Kirke.

JG genvalgt som

FRF..JLil\i KII-{KL!
l(onlo¡: l(irkç¡*entret
4 9?ü{i A¡.rlbcrrl f:t/

VorcJìrvi:j

8.

Nyt fra præsterne
JSA har g¡vet Bod¡l Elkjær (formand for Seniorerne ¡ Sønderholm/Frejlev) en buket i anledning af hendes 75 års fødselsdag.

9.

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
lntet.

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
Udskiftning af vinduerne er færdigt,
Nye skabe i soveværelset bliver i det nye år

Der er kommet en rapport på syn af præstegården. Den er ikke gennemgået i udvalget.
Det bliver gjort i det nye år, Den vil herefter blive fremlagt for menighedsrådet.

11. Nyt fra Frejlev Samråd
Lysfest

Lysfesten gik godt. Der var en pæn tilslutning. Der var ønske om en bedre styring på fakkeltoget, således at man går samlet op til Kastanjegården.

12. Nyt fra kirkecentret.
Akustik i kirkecentret.
TL har afleveret

loftet i sal B. Det er blevet fint og flot. I sal B mangler der to lyddæm-

pende rullegardiner.
Vi mangler sal A og C. Der skal sættes akustikdæmpende plade op i begge sale på væggen mod nord. Det skal suppleres med lyddæmpende gardiner.

Menighedsrådet godkendte denne løsning.
PØM retter henvendelse til provstiet med henblik på at høre om mulighederne for at få
yderlige tilskud til hel eller delvis dækning af de forventede "budgetoverskridelser" til
løsning af akustikproblemerne i sal A og C.
LS

kontakter TL-Byg og hører, om de kan nå at sætte pladerne op i uge 50

LS

aftaler detaljerne omkring gardinerne med akustikudvalget.

PØM ansøger provstiudvalget om tilskud til løsningen i sal A og

C
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13. Eventuelt
Der er stadig problemer med udbringning at kirkebladet. TON har talt med Distributionen NordJyskeMedier om problemet.

Mødet slut kl. 19.45.

Næste møde er onsdag den 16. januar 2019 kl. L7.00 i Sønderholm efterfulgt af fællesmøde.
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