Referat af fællesmøde om fremtidigt samarbejde
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

mellem Sønderholm og Frejlev menighedsråd
Onsdag den 21. oktober 2015

Til stede var: Povl Thomsen, Sven Povlsen, Helle Bang, Bent Møller (Nibe/Vokslev
MR), Ejnar Thomsen (Stiftsrådet), Annette Gravesen, Margit Mühlbach, Sussie
Foged, Hanna Kristensen, Per Ulrik, Annie Theodorsen, Inger Strauss, Bjarne BangSchnack, Karner Nøhr, Ruth Christensen.
Dagsorden:
1. Velkomst v/Karner Nøhr
2. Indlæg ved Bent Møller fra Nibe/Vokslev menighedsråd.
Vi har bedt Bent fortælle om baggrunden for deres sammenlægning, hvordan de
har gjort det og hvorfor.
Dernæst har vi inviteret Ejnar Thomsen fra Stiftet.
Vi håber, at han kan hjælpe lidt med det juridiske, hvis vi har spørgsmål hertil.
Herefter vil der være spisepause.
Når vi så har fået stillet de basale fornødenheder, vil vi gå i gang med diskussionen.
3. Sven fremlægger sit forslag til, hvordan samarbejdet kan organiseres.
Forslag sendes separat, når Sven kommer hjem fra ferie.
4. Antal fællesmøder i 2016.
Ruth udfærdiger et forslag til mødedatoer, som udleveres på mødet.
Udvalget havde følgende ændring til dagsordenen:
2
Pkt.3 Svens forslag samarbejdet flyttes op, så det kommer på, inden vi spiser.
1. Karner bød velkommen og informerede om, at Povl og Ruth vil dele
dirigentposten.
Dernæst udleverede Ruth ”opinionsskema” (anonymt) om, hvordan vi forholder os til
det fremtidig samarbejde, inden mødet starter.
2. Indlæg ved Bent Møller
Bent fortalte, hvordan det var gået i Nibe og Vokslev, da de besluttede at gå
sammen til et menighedsråd.
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Begge menighedsråd havde syntes, at det var en god ide, og var blevet enige
om at arbejde henimod, at de skulle ske ved næste menighedsrådsvalg i 2012.
Det gik godt. Begge sogne accepterede forslaget.
Det er også gået godt siden sammenlægningen, så for Nibe/Vokslev
menighedsråd har det været en succeshistorie.
Dernæst fortalte Ejnar Thomsen lidt om sine erfaringer. Sammenlægninger kan
være svære at gennemføre, når der er små og store menighedsråd i
sammenlægningen, da de små ofte er nervøse for, at det store sogn vil få for
megen indflydelse på grund af sin størrelse.
Desuden fortalte Ejnar, at stiftsrådet synes, at det kan være en god ide at flere
sogne slår sig sammen, da det giver mere tid til menighedsarbejdet, da der er
flere til dække opgaverne.
3. Sven fortalte om sit forslag til samarbejde (var sendt ud på mail inden mødet).
Forslaget gik ud på, at der skal være et råd, hvor alle de fælles punkter skal
behandles. Hvert råd vælger sine medlemmer til det fælles råd.
Derudover er der to lokale råd, som tager sig af det enkelt sogn/kirkes opgaver.
Deltagerne stillede løbende spørgsmål til oplæggene.

Efter pausen var der en snak, om holdningen til et udvidet
samarbejde/sammenlægning. Hver enkelt deltager blev bedt om at komme med
sit synspunkt på det fremtidig samarbejde.
Det viste sig hurtigt, at flertallet syntes, at vi skal forsøge at få en
sammenlægning inden næste menighedsrådsvalg.
Det blev indstillet til næste menighedsrådsmøde, at menighedsrådene skal tage
endelig beslutning om at forsøge at lave en sammenlægning og indkalde de
enkelte sogne til møde om emnet.
Ruth udleverede et ”opinionsskema” (anonymt) om, hvordan vi forholder os til det
fremtidig samarbejde efter mødet.
Der var tre muligheder: uændret samarbejde, udvidet samarbejde og
sammenlægning.
Den første viste 4 for hver af de tre muligheder.
Den sidste viste 8 for sammenlægning, 3 for udvidet og 2 for uændret.
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4. Antal fællesmøder i 2016.
Ruth havde lavet en oversigt over mødedatoer for 2016. Ruths forslag er, at der
afholdes 4 fællesmøder i 2016. To i hvert halvår. Det ene uden lokale
menighedsrådsmøder. Forslaget vedhæftes referatet og skal diskuteres på
menighedsrådsmøderne.
Karner takkede Bent og Ejnar for at komme og deltage i mødet.

Ud over ovennævnte havde Jørn Skøtt Andersen bedt om, at vi diskuterede
undervisning af minikonfirmander i 2016.
Ellen Marie og Kirkebillen vil gerne begge påtage sig undervisningen.
Der er stor forskel i prisen på de to undervisere samt også i måden, de underviser.
Økonomien har en stor betydning, da det er en udgift, som ingen af
menighedsrådene har haft. Provstiet vil ikke give tilskud til undervisningen.
Frejlev sogn skal finde en besparelse på ca. 200.000,- kr. til dækning af lån i 2016,
og Sønderholm har ikke budgetteret med udgiften i forventning om et tilskud fra
provstiet.
Povl fortalte, at han muligvis kender en, som kunne tænke sig at undervise
minikonfirmanderne. Povl blev bedt om at undersøge det og vende tilbage hurtigst
muligt, om det er en mulighed.
Afgørelsen skal tages på næste menighedsrådsmøde.
Mødet slut kl. 20.45.

Referent: Ruth Christensen

