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Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Torsdag L0. januar 20L9 kl. L7.OO

iSønderholm sognegård

Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Jens Pedersen, JØrn Mortensen, Rikke Sommer
Eriksen, Helle Bang, Jonna Gertsen, Sussie Foged

Afbud: Lis Sennenvald, Ruth Christensen

JØrn S. Andersen deltog iSønderholms møde

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af mÉdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 5. december 2018.
Referatet godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden.
Anmodning om tilskud, "WeShelter" - se brev på DAP
lngen tilskud

Nytårskur i Vestre Provsti tirsdag den 15. januar 20L9 kl. 16.00
PøM, JP og RSE deltager.

Ansøgning fra Sønderholm-Frejlev Seniorer
Vi giver et tilskud på 5.000 kr.

Drøftelser oj afstemning vedrørende sammenlægning af menighedsrådene i Frejlev og
Sønderholm (se medsendte notat af 28. november 2018)
Der foreligger et notat fra RC, hvor hun udtrykker sin bekymring for og modstand mod
en sammenlægning af de to menighedsråd.
Der er fra LS en positiv tilkendegivelse.

Alle 6 fremmødte og stemmeberettigede rådsmedlemmer stemte for en
sammenlægning af de to menighedsråd.

Hvis menighedsrådet i Sønderholm når frem til samme beslutning, skal resultatet af den
afstemning herefter fremlægges til endelig beslutning på et menighedsmøde, hvor der
vilvære lejlighed til at fremlægge synspunkter for og imod sammenlægningen.
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4. Meddelelserfra kontaktpersonen.
Helle Bjerregaard har 10-års jubilæum I/2-I9. Det fejres enten fredag den 112-t9 eller
tirsdag 5/2-19.

Christine Hjort Bjerre starter t/2-L9 som kirke-kultur-medarbejder i begge sogne og som
kirkesanger i Frejlev sogn. Der lægges en nyhed om dette på hjemmesiden.
HBa indkalder til et opstartsmøde med CHB, præsterne, Margit Mühlbach samt de to
kontaktpersoner.

Der afholdes personaleaften i marts for alle medarbejdere i både Frejlev og Sønderholm.

5. Meddelelser fra kirkeværgen.
Kirkelågerne er stadig ikke godkendt i stiftet. Vi håber på godkendelse i løbet af februar
2019.

Der er sat nye mørklægningsgardiner op i sal B. JP og IG sørger for, at vægtæppet bliver
hængt op igen.

Udhængskassen er for dårlig til at kunne repareres. JP undersøger pris for en ny.

DØr tilJSAs kontor undersøges mht. lydtætning.

6. Meddelelser fra kassereren
lngen meddelelser.

7. Meddelelserfra medarbejderrepræsentant
Der er kalendermøde tirsdag den L5/1-L9.

Der har ¡ 2018 været afholdt 10L tjenester og kirkelige handlinger i Frejlev Kirke, hvor
der i alt har været 7.465 deltagere. Det svarer til et gennemsnit på ca. 74 personer.

8. Nyt fra præsterne
Gudstjenesteplanen er på vej. Der mangler lige godkendelse fra de nabopræsterne.

Der var strikkecafé g/L-Lg med L5 deltagere. Næste gang bliver 3/4-19.

Der afholdes pt minikonfirmandundervisningÍor L9 elever

9. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
lntet nyt.

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
5F orienterede om, at hun forventer, at soveværelset i præsteboligen bliver renoveret i

uge 7 og 8.



11. Nyt fra kirkecentret.
Status på akustikken v/akustikgruppen

I sal B er lofterne sat op, og ¡ sal A og C er de akustikdæmpende plader på endevæggene
sat op.

Der er bestilt lyddæmpende gardiner til alle sale

Vi afventer svar på ansøgning om ekstrabevilling fra provstiet. Ansøgningen behandles
L6/t-Le.

Nye åbningstider i kirke vIG
I perioden f/4ul3O/LL er kirken åben mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-14.
Herudover kan der åbnes efter aftale.

12. Eventuelt

Næste møde er onsdag den 6. februar 2019 k¡. L7.0O.

Referent:
Rikke Sommer Eriksen
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%'-*to'/ -Jgfn skøtt Arídersen

Ruth Christensen


