Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Onsdag 12. juni 2019 kl. L7.OO

i Freilev Kirkecenter

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

Afbud:
Dagsorden

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Godkendelse af mgdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 8. maj 2019
Godkendt

3.

Meddelelser fra formanden.
Status på sammenlægning af de to menighedsråd
PØM orienterede om brevet fra Stiftet vedrørende ansøgningen om sammenlægningen.
Vi afventer godkendelse fra Kirkeministeriet på sammenlægningen

Afskedsrecept¡on for SF
Der afholdes reception den 27 . juni 2019 kl. LS - L7 .lnvitationen er sendt på mail til
samarbejdspartner.

finder ud af, hvad der skal serveres. Prisen er maks. L00,- kr. pr. kuvert.
Der bestilles til 100 personer. Sønderholm holdes orienteret.
15, HBa og HBj

PØM byder velkommen og er toastmaster.

Velkomst til Lotte Lyngby - vikar for præst indtil ny præst er ansat
LL harførste gudstjeneste den 11. august. PøMkøber bukettil LL.
Nedsættelse af ansættelsesudvalg for ny præst
PøM, LS, HBa og JSA deltager fra Frejlev.
FormandsmØde i Vestre Provsti
Forslag fra Sønderholm og Frejlev menighedsråd om at overdrage vedligeholdelse og
drift af præsteboliger overdrages t¡¡ provstiet.
Der var ikke tilstrækkelig opbakning blandt de øvrige menighedsråd.
pØtvt har undersøgt mulighederne for at få besøg af DAP. Det var ikke muligt i denne

omgang.
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MØdetidspun kt med Folkekirkens Fami liestØtte
Christine skal inviteres til møde med Folkekirkens Familiestøtte.
Vi spørger Sønderholm, om de Ønsker at deltager. Hvis det er ok, vil det være en god ide

at lave det på et fælles møde.
Ansøgning om fritagelse for bolig- og varmebidrag fra SF.
PØM taler med PU om, hvad Sønderholms holdning er, efter at provsten har sendt en
mail, hvori hun anbefaler fritagelsen. Vi tilslutter os Sønderholms holdning.

5.

Meddelelserfrakontaktpersonen.
Status på geoflex
Der var midtvejsmØde den 11.06.
Udfordringen har været manglende struktur. De holder mØde, hver gang der kommer en
ny gudstjenesteliste (3 gange om året).
Der var enighed om, at fortsætte med projektet året ud. Godthåb vil give nogle

ekstratimer til den nye koordinator.
Der afholdes nyt evalueringsmØde 22. oktober 20L9 med præster, hvor man tager
endelig beslutning, om det skalfortsætte.

Opfølgning på MUS-samtaler
APV skemaer sendt ud til alle medarbejdere.
Alle medarbejdere giver udtryk for, at de er glade for deres arbejde, kollegerne og
menighedsrådet.
Der er nogle enkelte ønsker til forbedring af arbejdspladsen. Det blev besluttet at få
lavet alle småtingene iår.

6.

Meddelelser fra kirkeværgen.
Gennemgang af provstesynet den L4. maj 2019 ved JM/P
vist billeder af de kirkelåger, vi gerne vil have, til Per Ulrik. PU sagde, at det ikke
var kirkegårdslåger, og at det var derfor, at de ikke var godkendt.

JP har

PØM foreslog at vi kontakter kongelig bygningsinspektør og får en snak med
vedkommende om udskiftning af kirkelågerne. Det blev godkendt. PØM tager

kontakten.
Nedkørsel til parkeringspladsen foran kirken. Vi indhenter tilbud på arbejdet. JM tager
kontakt.
Vi indhenter tilbud fra Beistrup på reparation af diget mod. JG kontakter Bejstrup.
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Der skal udskiftes et bræt på loftet og opsættes ny fejeliste i kirken. Det gør vi nu.
lndgangsdøren til kirkekontoret udskiftes i år.

Vivil gerne have en rummikrofon i kirken, således at vi kan høre orglet spille i
kirkecentret. Vi finder tilbud fra Oticon frem. JG¡P

7.

Meddelelser fra kassereren
Godkendelse af budgetudkast for 2O2A
Bidrag budget afleveret d. 13-06-20L9 tO:22 blev godkendt.

Budgetudkastet er arbejdspapir, som skal bruges ved sammenlægningen af det fælles
budget for Sønderholm Frejlev menighedsråd, som skal afleveres senest til november
2019.
Manglende betaling for mindesammenkomst
JG kontakter afdødes familie

Forslag

-

hvad gør v¡?

for at høre, hvordan det er med betalingen.

til mødedatoer for 2. halvår 2019

Vigennemgik listen og lavede nogle ændringer. Listen sendes til Sønderholm. Vi
afventer deres kommentarer.

8.

Nyt fra præsterne
Gudstjenesteliste
JSA gennemgik listen. Vigodkendte den.
JSA havde Ønske

om mulighed for at bruge mobilepay. Det tages op på næste

fællesmøde.
Lån af kirkecentret

til reception i forbindelse med dåb og bryllupper.

Tages op på næste

fællesmøde.

Samarbejdet med seniorerne. Tages op på næste fællesmøde

lnformationer om alle arrangementer i sognegårdene skalgives tilværtinderne enten på
mail eller som sms. Det er ikke nok blot at sætte det på googlekalenderen.

9.

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
lntet.
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10. Nyt fra præstegårdsudvalget
lntet.

11. Nyt fra kirkecentret.
fra medarbejderrepræsentent
lntet.

11a. Nyt

12. Nyt fra Frejlev Samråd
orienterede om de planer, som er kommet iforbindelse med byudviklingsplanen, og
nævnte bl.a., at der vil komme et borgermØde lige efter sommerferien, hvor
repræsentanter fra Aalborg Kommune vil fremlægge planerne.
RC

12. Eventuelt

Næste møde er

Referent:
Ruth Christensen
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Jens Pedersen
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