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Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
Onsdag 9. oktober 20L9 kl. t7.3O.

hos Helle Bang, Leharparken 82, Frejlev

Deltagere: Jens Pedersen, Jørn Mortensen, Rikke Sommer Eriksen, Helle Bang, JØrn S.
Andersen, Lotte Lyngby, Ruth Christensen, poul Østergaard Mortensen, Lis Sãnnenvald

Afbud: Jonna Gertsen

Dagsorden:

1. Godkendelseafdagsorden.
Godkendt (JSA deltog ikke)

3. Godkendelse af mØdereferat fra ordinært menighedsrådsmøde den 20. august 2019
Godkendt og underskrevet (JSA deltog ikke)

4. Meddelelser fra formanden.

Orientering vedrørende ansættelse af ny præst
P@M gav en kort orientering. (JSA deltoe ikke)

udarbejdelse af stillingsopslag er ved at blive færdigudarbejdet.

Ansøgning fra Aalborgprovstiers Menighedspleje (5.000,- kr.). (JSA deltog ikke)

Viforeslår, at det tages op på næste fællesmøde.

Har gudstjenesten en fremtid? Møde 28. november 2019 i Skalborg Kirke (JSA deltog
ikke)

LS, JP, JM, PøM deltager. pØM kører.

Optagelse af nytårsgudstjeneste i Domkirken26. november 2019 kl. j.8.30. Hvem vil
deltage? (JSA deltog ikke)

RC, JP ogPøM.PØMkører.

Ansøgning fra Danmission vedrørende Luciaindsamling (se DAp) (JSA deltog ikke)
Vi siger nej tak.

lndberetning vedrørende diakonalt arbejde i sognet. {se DAp)
JSA bedes udfylde skemaet.

Anmodning fra Reden om at sætte plakat op.
LL og CHB sætter plakaten op.

Formandskabet for de to menighedsråd vilgerne have en tilkendegivelse for, hvilke
udvalg vigerne vilsidde i, inden det konstituerende møde.



1:' 1:¡. i;.¡i. i.':.'r' ir,i i; ri, L::

5. Meddelelserfrekontaktpersonen.

Geoflexmøde for organ¡ster. Formænd, præster, kontaktpersoner og organister er
indkaldt. Skal vi fortsætte?

HBA synes, at der bliver brugt for mange administrative timer på projektet. Økonomisk
har vi ikke haft noget ud af det.

TON vilgerne hjælpe med at finde vikarer i akutte situationer

Vi tilslutter os HBAs forslag.

6. Meddelelser fre kirkeværgen.

Ansøgning fra JG om E-Boks modulet til Brandsoft kirkegårdssystem.
I det store hele vil der fremover blive en besparelse på porto og en større sikkerhed for,
at alle'kunder'får regninger m.m. gennem E-Boks.

Modulet koster L.O77,OO kr. + en evt. tilrettelse. Ãdigt abonnement er 590,00 kr. og
porto pr. brev er 2-3 kr.

Godkendes.

Sønderholm er tilsluttet modulet, og det er muligt, at Frejlev kan komme på samme
modul, når vi bliver slået sammen, således at vi kun skal betale for en gang. Oprettelsen
udskydes derfor t¡l 2020.

Der kommer muligvis et forslag fra Aalborg Kommune om at lave en blomstermark på
noget af græsset op mod Nibevej (Det grønne Frejlev).

Vi er positive over for ideen.

Tilbud fra TL-Byg på ny dør til kirkekontorerne. L2.375,-kr. inkl. moms. Godkendt.

Hattehylder 2 stk. 3.875,- kr. inkl. moms og montering. Godkendt.

Hylder i depotrummet 5.9375,- inkl. moms. Det siger vi nej til. Vifinder en anden
lysning. JM kigger på det.

Status på kirkelåger. Vi venter stadig på svar fra biskoppen. Vi gØr ikke noget ved de
nuværende låger, med mindre det bliver absolut nødvendigt

Der er bèstilt algebehandling til taget på kirkecentret.
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7. Meddelelser fre kassereren

Brev fra Sparnord, at fra nu af skal vi betale negative renter af hele indestående i banken
påt0,75%.

Forslag fra JG om mob¡lepay til kort og bøger samt ¡ndsamlinger.

vi foreslår, at JG downloader appen på sin telefon kun til kort og bøger

Gennemgang og underskrift af revisionsprotokol.

Revisor har konstateret, at graveren har enefuldmagt til en konto. For at undgå svig
mener revisor, at der skalvære to tilat godkende betalinger.

vi mener, at v¡ har imødekommet revisorers anmærkning ved, at der er maks. er
10.000,- kr. på kontoen og mener derfor, at der er begrænset risici. Vi har ikke flere
kommentarer til protokollen, og protokollen blev underskrevet

8. Nyt fra præsterne

Gudstjenesteliste.
Godkendt.

9. Nyt fra kirkegårdsudvalget.

Nedkørslen er blevet lavet færdig.

Digerne er lavet ved de to rødder mod øst.

10. Nyt fra præstegårdsudvalget

Orientering vedrørende istandsættelse af præstebolig i forbindetse med fraflçning.

Referatet fra præstegå rdsu dva lget blev fremlagt.

Vi er enige med PØM og JM, om at det ville være bedst, hvis der var indhentet et
overslag mere på malerarbejdet på grund af beløbets stØrrelse.

Vi godkendte renoveringen af præstegården.

11. Nytfra kirkecentret.

Ønske om at projekterne bliver hævet. Klitgaard ved TL-Byg kontaktes.

Børnehaven Kolloparken kommer og pynter træerne op foran kirken mod syd.
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12. Nyt fra Frejlev Samråd
lntet.

13. Eventuelt

Takkekort fra Annette og Flemming Gravesen i anledning af deres guldbryllup.

Vi siger mange tak t¡l HBa for at lægge hus til mØdet.

Mødet afsluttet k . 22.oo.

Næste møde er 2L. november, hvor der også er fællesmøde med konstituering. - Hvem
vil stå for maden?

Referent:
Ruth Christensen

CÊPî FtcrãÉL 3,€F
Jens Pedersensen

Eriksen Helle

Jørn Skøtt Andersen na

[1"././, tr/øa¿"*,
Ruth Christensen


