Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Tirsdag 20. august 2019 kl. L7.OO
i Sønderholm Sognegård

Deltagere: Jens Pedersen, JØrn Mortensen, Rikke Sommer Eriksen, Helle Bang, Jørn S.
Andersen, Lotte Lyngby, Ruth Christensen, Poul @stergaard Mortensen, Lis Sennenvald,
Jonna Gertsen

Afbud:
Dagsorden:

1.

Godkendelseafdagsorden.
Godkendt.

2.

Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 12. juni 2019
Godkendt.

4.

Meddelelser fra formanden.
Endelig godkendelse af sammenlægningen af de to menighedsråd.
Godkendt af kirkeministeriet i brev af 10. juli 2019.
Kort orientering vedrørende ansættelse af ny præst
Provsten deltager ifællesmødet d.d. og orientere om proceduren.
Derudover skalvi på mødet komme med input til embedsbeskrivelsen
Huset Ventures administration af adgang til DAP' en
Vi har taget brevet fra lT-kontoret til efterretning vedrørende adgang t¡¡ DAP.

Genautorisation af personer med adgang til kirkenettet
Vi godkender adgangene.
QR-kode til Frejlev kirke
Vi sætter QR-kode på vores hjemmeside og på dokument i kirkecenter og kirkebladet
Budgetsamråd iVestre Provsti den 3. sept.
Alle er velkomne. Giv besked t¡l PøM, hvis du ønsker at deltage.
Ansøgning WeShelter
Vigiver et afslag.

5.

Meddelelserfrakontaktpersonen.
Status på geoflex for organister
Den22. oktober afholdes der endeligt møde om fremtiden for geoflex.
MM har lavet en oversigt over vores vikarforbrug både via geoflex og køb derudover
MM foreslår, at vi bruger geoflex delvist i forbindelse med ferier. Og udover dette finder
vi vikarer fra gang til gang. HBa har spurgt TN, om hun vil være behjælpelig med at finde
vikarer, når der er behov for det. Det vil TN gerne.
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Hba takkede for opmærksomheden i anledning af sit sØlvbryllup.

6.

Meddelelser fra kirkeværgen.
Kirkelåger ved tMl JP lPøM
På møde med den kongelige bygningsinspektør foreslog han, at vi skulle få en arkitekt

at tegne en låge. PØM spurgte, om det ikke var noget for den kongelige
bygningsinspektør at tegne kirkelågerne.
Det er biskoppen, som har det endelige ord med hensyn til udfærdigelsen af de nye
låger.
Der er aftalt, at Stiftet indkalder alle invoþerede parter til møde om kirkelågerne. Det
bliver formentligt den 24. oktober 2OL9.

Asfaltering af nedkørsel til parkeringsplads
Vi har fået et tilbud på 30.000,-kr. Det er godkendt.
I ndgangsdør til kirkekontor
TL-Byg har kigget på døren. Sammen med tilbud på døren får vi samtidig tilbud på
hattehylde og hylder i depotrummet.

Reparation af dige
Bejstrup har været forbi og sender tilbud på reparation af diget
Rummikrofon ikirken
JP indhenter tilbud på rummikrofon fra Oticon

7.

Meddelelser fra kassereren
Godkendelse af kvartalsregnskab 2. halvår 2OL9.
Kvartalsregnskabet lor 2. halvår blev godkendt.
den nye ferielov
RC orienterede om, at hun har bedt om at få punktet på dagsordenen til
budgetsamrådsmødet, da det kan få betydning for budgettet for 2O2L.
Budget 2O2O

-

Manglende betaling for mindesammenkomst.
RC fortalte, at vi stadig ikke har modtaget betaling. JG rykker debitor.
Lydmand

tilat hjælpe MM

fortalte, at hun var blevet kontaktet af MM, som gerne ville have en lydmand til at
hjælpe sig bl.a. iforbindelse med friluftsgudstjenesten. Prisen pr. time er aftalt til kr.
180,-. Pengene tages fra det beløb, der er sat ekstra af til musik ved gudstjenester.
RC

til

8.

Nyt fra præsterne
Minikonfirmander er startet op ¡ dag. Der er 15 børn.
Babysalmesang er også startet op.
Ønske om indkøb af pavillon tages op på fællesmødet.

9.

Nyt fra kirkegårdsudvalget.
lntet.

10. Nyt fra præstegårdsudrnalget
Orientering vedrørende istandsættelse af præstebolig i forbindelse med fraflytning.
Tages op på fællesmødet.

11. Nyt fra kirkecentret.
Gardinerne er færdige. Den sidste regning kommer nu.
Jens Bang har været rigtig god til at styre projektet.
en gave for sit arbejde. Godkendt.

LS

foreslår derfor, at Jens Bang får

Der er indkøbt nye babystole, som sættes ind i det lille depotrum i salc.

12. Nyt fra Frejlev Samråd
orienterede om, at Aalborg Kommune den29. august 2019 holder orienterende
borgermØde omkring byudviklingsplanerne samt orientering om udvikling af grønne
områder i Frejlev.
RC

13. Eventuelt
Næste MR-møde er den 9. oktober 2OL9.JP står for maden.

Referent:
Ruth Christensen
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