Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
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Onsdag 3. april 2019 kl. L7.00

i Frejlev Kirkecenter
.i::11

Deltagere: Jens Pedersen, Jørn Mortensen, Rikke Sommer Eriksen, Helle Bang, Sussie Foged,
Ruth Christensen

Afbud: Poul Østergaard Mortensen, Lis Sennenvald, Jonna Gertsen, Jørn

S.

Andersen

Dagsorden:

1.

Valg af mØdeleder
HBa blev valgt.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3.
.

Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 6. marts 20L9.
Er godkendt og underskrevet (skulle sendes ind sammen med årsregnskab).

4.

Meddelelser fra formanden.
Orientering om menighedsmødet/sammenlægning af de to menighedsråd.
Sammenlægning blev godkendt på begge sognemøder den 6. marts 2019.I Frejlev var
resultatet 1-5 for og 2 imod. I Sønderholm var der 20 for ingen imod.
Sammenlægningen træder i kraft fra første søndag i advent i2019.
Spørgeskema fra Landsforeningen af menighedsråd (udfyldes i fællesskab) se DAP
Tages op på næste møde.

Takkehilsen for støtten fra Danmarks Kirkelige Mediecenter
Ny PC'er tilTON. Kommer fra kirkeministeriet
lndkaldelse til formandsmøde den 23.ma j2OL9 hos provstiet
lngen emner fra MR.

5.

Meddelelserfrakontaktpersonen.
Hba fortalte om medarbejdermødet. Det gik godt.
HBa og EH (Sønderholm) har møde med Linda(personalekonsulent) om gennemgang af
med a rbejdernes a nsættelseskontra kter i forbindelse med sam men lægn ingen af

menighedsrådene.
Geoflex møde 1L. juni 2019. HBa ønskede input, om hvordan det fungerer.
HBa er gået i gang med MUS-samtaler. Der er udsendt evalueringsskemaer til
medarbejderne.

6.

Meddelelser fra kirkeværgen.
deltager i visionsdag for kirkegårde og kirkegårdsdrift den 22. maj 2Ot9
lnvitation fra provsten.

JG og JQ

Der har været brandeftersyn. Alt var i orden

7.
8.

Meddelelser fra kassereren
Ønsker til budget 2020. RC sender mail ud til alle om ønsker til budgettetfor 2O20.
Nyt fra præsterne
om PC-skab til sal B - pris omkring 3.000,- kr
Det er godkendt. JP sørger for indkøbet.

JSA ønske

Forslag

til gave til Seniorernes 75 års jubilæum på 2.500,- kr.

Vi blev enige om et gavekort på 2.500,- kr. til Guldbageren i Vestbyen

fortalte om projektet med konfirmanderne og palmesøndag med påskemarked i
Frejlev Kirkecenter. Sponsorgaver til amerikansk lotteri efterspørges. Der er også ønsker
om "lopper". JP ogJM sørger for afhentning af hoppepude. Konfirmanderne laver
bannertil at sætte op ved vejen. Alle opfordres til at møde op søndag den 1"4. april
2019.
SF

SF

9.

fortalte at børnehaverne kommer på påskebesøg onsdag den 10. april

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
Tilbud om donationer om træer til kirkegården (Growing Trees på DAP)
Vi mener ikke, at det er relevant for Frejlev kirkegård.
Husk kirkesyn torsdag den 11. april 20L9 kl. 16.30.

10. Nyt fra præstegårdsudvalget
Arbejderne er færdige i præstegården.
Der skal hentes tilladelse til at skyde rågerne.
Der er installeret ny opvaskemaskine.
Der er opsat radonmåleapparat 3 steder i præstegården i henhold til kirkeministeriet.

11. Nyt fra kirkecentret.
Akustikprojekt.
Lydabsorberende rullegardin sættes op på endevæggen i sal

B.

Gardiner i sal C monteres 8. april 20L9. Derudover tilretning i salA.

12. Eventuelt
Vi skal have en diskussion om kirkekaffen.
Forslag om at vi skal have kirkekaffen itårnrummet i kirken tages op på næste møde

Mødet slut kl. 18.00.

Næste møde er onsdag den 8. maj 20L9 kl. 17.00 - 18.30 efterfulgt af fællesmøde med
Sønderholm menighedsråd. - Hvem vil stå for maden?
Vi skal have stjerneskud fra Skalborg Kro. RC bestiller

Referent:
Ruth Christensen
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