Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
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Onsdag 6. marts 2019 kl. L7.00
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i Frejlev Kirkecenter
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Deltagere: Poul Østergaard Mortensen, Jens Pedersen, JØrn Mortensen, Rikke Sommer
Eriksen, Helle Bang, Jonna Gertsen, Jørn S. Andersen og Lis Sennenvald, Ruth Christensen

Afbud:

SF

deltager iSønderholms møde

Dagsorden

1.

Godkendelse af dagsorden,
Godkendt

2.

Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 6. februar 2OI9.
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden.
Orientering om menighedsmødet
PØM orienterede om de formelle ting i forbindelse med mødet. Ved mange deltagere
foreslår vi LS som mØdeleder. Hvis der er mindst en, dei Ønsker skriftlig afstemning, skal
der være skriftligt afstemning.

til provsten vedrørende vedligeholdelse af præsteboligen
Der er lavet udkast til brev til provstiet. Det skal gennemgås i præstegårdsudvalget.
Brev

Ansøgning angående lille spot fra MM
Godkendt

-

Scenelys

til arrangementer - Pris 3.867,-.

Ansøgning om stØtte til kirketelt på Nibe Festival på 1.000,- kr.
Godkendt.
Deltagelse i Landsforeningens årsmøde den 10. t¡l L2. maj på Hotel Nyborg Strand
lngen deltager.
Senioren Sønderholm/Frejlevs 70 års jubilæum 6. april 20L9.
Vi koordinerer gave med Sønderholm.

4.

Meddelelserfra kontaktpersonen.
Ansøgning om deltagelse i kursus for kirke- og kulturmedarbejdere fra CB
Godkendes. Udgiften deles med Sønderholm.
HBa ønsker et møde med præsterne og kontaktperson iSønderholm. Hvordan skal
opgaverne prioriteres.

Medarbejdermøde den 13. marts kl. L7 for medarbejdere ved begge kirker. HBa, PøM
og RC deltager fra Frejlev.
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Geoflex for organister. Kun halvdelen af ferie- og fridage kan dækkes. MM er ved at
finde vikarer til de andre dage. I uge L3 holder MM ferie. MM finder afløser til det hun
kender.
Geoflex skal evalueres på møde den 11. juni kl. 16.30 i Svenstrup, hvor organisterne
Ønsker, at kontaktpersoner og præster deltager.

5.

Meddelelser fra kirkeværgen.
Provstesyn 14. maj 2019 kl. 13.30.
Skalvi aflyse vores eget kirkesyn den 11. april2019 kl. 16.30? Nej
Vi skal have lavet en inventarliste.
Vi medtager inventar der har en værdi af min. 2.500,- kr.
tager sig af det.

JP og JG

Brandeftersyn den 28. marts 2019 kl. 9 -L2.

6.

Meddelelser fra kassereren
Godkendelse af årsregnskab for 2018.
Årsregnskab afleveret 07-03-2019

kl. 08.47 blev godkendt

Ansøgning fra FDF på 7.500,- kr. til energirenovering af Hedehytten
Godkendt.

7.

Meddelelserfra medarbejderrepræsentant
JQ deltager i kursus om varmestyring i kirken

8.

Nyt fra præsterne
Minikonfirmander 38 fra Frejlev Skole

-

L1 deltager er startet den 6. marts 2019.

orienterede om, at Kolloparkens Børnehave har fået ny leder. Pia Hald. Pia har
kontaktet kirken om et samarbejde mellem kirken og institutionerne i Frejlev bl.a.
forbindelse med påske.
SF

Der vll blive afholdt et fællesmØde om fremtidigt samarbejde

9.

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
lndkaldes til kirkesyn sendes ud i uge 11

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
lntet.

11. Nyt fra kirkecentret.
I referat af MR-møde ijanuar har vi skrevet forkerte tidspunkter for kirkens
åbningstider.

i

Tidspunkterne er som følger:
Kirken er åben tirsdag til torsdag fra kl. 9.00
Mandag er kirken lukket.

-

lnger Christoffersen kommer i stedet for

til at hjælpe Folkekirkens Nødhjælp

LS

15.00 og fredag fra kl. 9.00 t¡l L4.00.

Fredag den 8. marts kommer der gardin i salA.

12. Eventuelt
Næste møde er onsdag den 3. april 2019 kl. 17.00.
JG holder ferie

-

Hvem vil stå for maden?

til næste. JM står for maden.

Møder slut kl. L8.00.

Referent:
Ruth Christensen

J/7'{',
Jørn Mortensen

a

n

So

Lis Sennenval

6L*l

l,

'ü,{on*lr,¿o r , ,

Ruth Christensen
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Jens Pedersen
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n

a

n

tø-

