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Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Onsdag 6. februar 20L9 kl. t7.OO

i Frejlev Kirkecenter

Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Jens Pedersen, Rikke Sommer Eriksen, Helle Bang,
Jonna Gertsen, Jørn S. Andersen, Lis Sennenvald, Ruth Christensen

Afbud: Jørn Mortensen, Suss¡e Foged

Dagsorden

1. Godkendelseafdagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 10. januar 2019
Godkendt

3. Meddelelser fra kassereren
Meddelelse fra Sparnord vedrørende rentestigning/negativ rente på indestående i

banken.

RC havde været i kontakt med Sparnord for at høre, om der var muligheder for at ændre
det. Det var det ikke.

Vi besluttede at undersøge mulighederne hos Jutlander Bank. PØM tager kontakt.

Gennemgang af årsregnskab for 20L8. Materiale er fremsendt på mail v/Eva Larsen fra
Huset Venture.

Eva gennemgik regnskabet og fik input fra menighedsrådet til rettelser. Nyt udkast
fremsendes inden menighedsrådsmødet den 6. marts 20L9.

Vi har godkendt bilag vedrørende nye principper for moms.

Folkekirkens lndsamling
RES, HBa kan ikke deltage. Plakater bliver hængt op i kirken og Rema1000 med
opfordring til at blive indsamler. RC skriver på kirkens Facebook.

4. Meddelelser fra formanden.
Status om sammenlægningen af menighedsrådene i Sønderholm og Frejlev

Formandskabet har holdt møde om indkaldelsen til menighedsmøder.

Tekst om begrundelse for sammenlægning af menighedsrådene indsættes sammen med
annoncen samt på vores hjemmeside.

Der var enighed om, at det skulle fremgå af begrundelsen mv. for sammenlægningen, at
der i Frejlev var en, der stemte imod sammenlægningen.
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Ansøgninger:
Kastanjegårdens Venner har søgt om et tilskud på 1.000,- kr. Det blev godkendt. RC

sørger for betaling.

Det Kirkelige Mediecenter ansøgning om støtte til produktion af film om pinsen i

børnehøjde. Vi giver 500,- kr. ¡ støtte. RC sørger for betaling.

Kurser mv:
Varmestyring mv
JG har ferie, men hun har spurgt JQ" om han vil deltage. Vi får svar, når JQ starter op den
4. marts 2019.

Arbejdsmiljø - suppleringskursus - ingen deltagelse.

Velkommen til mit hjem - materiale til stØtte for mindreårige. Vi giver det videre til
Christine.

Årsmøde DSUK - ingen deltager

Folkekirkens familiestØtte vil gerne komme og fortælle om deres arbejde.
PØM svarer, at vi vender tilbage efter sommerferien. Vi har desværre ikke tid inden
sommerferien.

Akustik i kirkecentret.
Vi har fået afslag på yderligere tilskud til løsning af akustikken i kirkecenteret fra
provstiet. Vi har fået L75.000,- kr. i tilskud til løsningen. Det overskydende beløb dækkes
derfor af vores frie egenkapital.

5. Meddelelserfrakontaktpersonen.
Ansættelse af Christine Bjerre

CB er startet L. februar 20L9 og har været ifuld gang siden

Ansættelsesudvalget har holdt mØde med CB om tilrettelæggelsen af det daglige
arbejde.

Minikonfirmandholdet i Frejlev starter onsdag den 6. marts og slutter til maj.

Babysalmesang starter op 27. marts 2019 i Frejlev og 28. marts 20L9 i Sønderholm.

CB deltager i spaghettigudstjenesten den 28. februar 2019 og Folkekirkens indsamling
den L0. marts 20L9.

CB skal ikke deltage i konfirmandundervisningen nu. Det kigger vi på efter
sommerferien.
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lgangsætning af børnekoret har MM og CB aftalt at indkalde til arrangement en lørdag i
juni.

På sigt skal CB også inddrages i arbejdet med seniorerne.

Vi talte om, at det på sigt af hensyn til arbejdsro og fortrolighed ville være bedre, hvis
skrivebordene hos TN og CB kunne stå i hver sin side af kontoret. Men vi ser tiden an og
afventer, om nuværende placering kan bruges, da mødebord ikke kan undværes.

JQ starter op den 4. marts 20L9

Geoflex for organister fungerer ikke efter hensigten, da koordinatoren har frasagt sit
arbejde som koordinator. Vi afventer organisternes mØde i marts med forventning om
en løsning på vikarer og afløserdilemma.

HBa kontakter MM og siger, at MM skal skrive igooglekalenderen, når hun påtager sig
arbejde i andre kirker, så kan præsterne se, om de kan tage bisættelser/begravelser ind

Der indkaldes til medarbejdermøde, når afstemning om sammenlægning af
menighedsrådene er overstået. Datoen er fastsat til den L3. marts 20L9 kl. 19 i Frejlev.

Jubilæum Helle Bjerregaard afventer dato.

Møbler til JSAs kontor
HBa og JSA har kigget på møbler. JSA har fået nyt skrivebord og reol. De har kigget på
sofa, bord og stol. Vi afventer priserne. Det skal holdes inden for rammen på 30.000,- kr.

6. Meddelelser fra kirkeværgen.
Udskiftning af kirkelåger (se svar fra stiftet på DAP)
Vi har modtaget afslag til udskiftning af kirkelågerne fra Stiftet.

Vi er ikke tilfredse med begrundelsen for afslaget, som vi har modtaget. V¡ (PøM) retter
henvendelse til provsten om spørgsmålet.

Udhængsskab er så ringe, at det ikke kan betale sig at reparere det. Et ny koster 3.000,-
kr. Det indkøbes.

DØr til JSAs kontor
JSAs dør er lavet. Listen, som sidder i bunden af døren, er udskiftet. Det samme bliver
lavet ved de tre andre døre i kontorbygningen.

Yderdøren til kontorerne er utæt. Vi kigger på det.

Lys på skulpturen. Vi har fået to tilbud. Prisen fra TL-Byg er på kr. 19.550 for 4 spots
ekskl. moms. Uggerly ligger på 21.895,- kr. inkl. moms for 2 spots.
Vi besluttede at tage imod tilbuddet fra TL-Byg. JP retter henvendelse tilTL-Byg.

Vi har også fået tilbud på ny belysning af kirken. Vi blev enige om at vente.



7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant
lntet.

8. Nyt fra præsterne
Demensarbejde.
JSA har været til møde med de andre præster og kommunen om hjælp til demente og
deres pårørende. JSA hjælper itilbud til pårprende til frontallapsdemente.

Der eftersØges frivillige til sorggrupper til de pårørende, der står tilbage efter at have
mistet. Der er ikke så mange sorggrupper i Aalborg. JSA vil gerne være fortaler for det i
Vestre Provsti. Der skal være to personer til at lede en sorggruppe på frivillig basis. Det
er vi positive over for.

9. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Specificering af størrelse på gravsten liggende i græsset.

Størrelsen er rettet på hjemmesiden. Vi retter stØrrelsen manuelt på brochuren i 10
eksemplarer. Den ikke bruges ret meget.

JM skal indkalde til kirkesyn den 11. april 20L9 kl. 16.30.

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
Referat fra møde i præstegårdsudvalget

Der skal laves forskellige indvendige arbejder på præstegården for i alt ca. 75.000,- kr.,
hvorafvores andel udgØr ca. 50.000,- kr. Vi godkender dette.

Vi vil i Øvrigt undersøge, om det er muligt, at provstiet overtager vedligeholdelsen af
præstegården.

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

Gardiner sættes op i salA i uge 7.
Der mangler stof til sal C. Gardinerne sættes op, når de er blevet færdige

lndkøb til kirkecentret
Der sker løbende indkØb til opfyldning

Nyt fra Seniorerne
Generalforsamling med mange tilmeldte.
Der arra ngeres filmeft erm iddag v/sen iorerne og fil maft en v/men ighedsrådet.

12. Nyt fra Frejlev Samråd
RC fortalte om årsmødet i samrådet.
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13. Eventuelt
HBa og JG kigger på bænke til sætte op uden for kirkecentret.

Klipning af træer på Verdisvej. JP kontakter Jørn Hansen.

HBa gav udtryk for, at det var et godt foredrag inden i Folkekirkens Hus.

PØM sagde, at det samme gjorde sig gældende ved mØdet i Lundbæk.

Møder slut kl. 2t.45

Næste møde er onsdag den 6. marts 2019 kl. t7.00. Vi køber smørrebrød
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