
  

Sønderholm 13-06-2018 

 
Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd 

Torsdag den 7. juni 2018 kl. 17.00 i 
Sønderholm Sognegård 

 
Til stede: Povl Thomsen, Betina Lassen, Peter Stoffersen, Annee Bonde, Sussie Foged, Egon 
Hostrup, Per Ulrik og Hanna Kristensen 
Afbud: Jørn Skøtt Andersen 

 
1. Mulighed for røddernes input  
Annee fortalte om Ullas og sin deltagelse i Årsmødet med rundtur til Gentofte Kommunes 

kirkegårde. 

2. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 
 
3. Nyt fra formanden 

• Kaffeliste! 

• Orientering om situationen omkring regnskabsfører  
o Der er ved at blive udfærdiget ansættelsesbrev til ny regnskabsfører, Lene Marie 

Sørensen. Hun er ansat pr. 1 juli. 

• Status på iværksatte arbejder 
o beløb til udskiftning af afdækning af kamtakker på kapel og våbenhus skal 

afsættes på budgettet næste år. (40-50.000 anslået) 
o maleren er i gang med døre og låger ved kirken og i præstegården. 
o sognegårdens nye fløj er blevet kalket. 
o forsøg på afbankning af den gamle del af sognegården er iværksat. 
o udvidelse af redskabshuset kan muligvis sættes i gang til vinter. 

• Henvendelse fra Kunstudvalget under Sønderholm Samråd 
o Vi bevilger 2.500 efter tilsendte ansøgning. 

• Forslag til udsmykning indsendt af Jørn Ravnkilde. Bilag følger              
o Per svarer nej tak til forslaget på rådets vegne. 
 

4. Nyt fra præsterne 

• Gudstjenesteliste 
o Julesøndag bliver der kun en gudstjeneste. Listen tages til efterretning. 

• Præsterne er på studietur tirsdag og onsdag næste uge. 
 

5. Nyt fra kassereren 

• Budget 2019-  status. 
o Vi har et tilnærmet budget klar, som vores midlertidige regnskabsfører har 

hjulpet med at opstille. 



  

 

• Orientering om kasserer funktionen. 
o Povl (og Inger) fortsætter med at betale regningerne den første måned af vores 

nye regnskabsførers ansættelse, hvorefter hun selv tager over. 
 
6. Nyt fra kirkeværgen 

• Annee har udregnet, at vi har et snit på 15 gravkastninger/nedsættelser om året. 
 

7. Nyt fra kontaktpersonen 

• Margit har 25 års jubilæum 28. august. Vi holder sammen med Frejlev lukket/inviteret reception 
for MR, personale, 2xkor, Henrik og en håndfuld tidligere kollegaer. Arrangementet holdes i 
Frejlev Kirkecenter i samarbejde mellem menighedsrådene kl. 15-17 tirsdag den 28. august. 

• Ansættelse af Theresa til afhjælpning af manglende kirkesanger i Frejlev + 6 timer pr. 1. august. 

• Vi vil søge om tilskud fra provstiet til ansættelse af Kirke/kultur medarbejder 20-25 timer pr uge 
fra 1 januar 2019. 

• Under medarbejdersamtalerne er der dukket nogle ting op, vi skal forholde os til: 

• Ellas telefon bruges i det daglige arbejde, bl.a. til styring af varmesystemet i sognegården. Vi 
betaler hendes abonnement. 

• Huset bruges mere og mere, så på sigt vil der nok være brug for en ekstra time til Ella om ugen. 
Her tænkes også på evt. fremtidig jobbeskrivelse og ansættelse. Dette tager vi op. 

• Hvad gør vi, når Ella ikke kan påtage sig værtinderollen. F.eks. i forbindelse med en 
mindehøjtidelighed? Der aftales afløsning med Helle Bjerregaard. 

• Ønske om håndværkerrengøring pga. udskiftning af tæppe, fugerne trænger til tilbundsgående 
rensning mm. Ella bestiller i forbindelse med hovedrengøringen. 

• Forespørgsel om sundhedsordning fra Ulla. Egon undersøger hos personalekonsulenten. 

• Egon og Annee laver en APV på nuværende kistevogn. Vi handler på det, hvis APV’en tilsiger det. 

 
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

• Tak fra Ulla for gave til hendes datters konfirmation 

• Tak for blomster fra Annemarie Hyldgaard 

• GDPR: Annee har gennemgået materiale tilknyttet kirkegårdskontoret og sikret, at 
personlige data bliver ansvarligt opbevaret. 

 
9. Nyt fra udvalgene 

• Præstegårdsudvalget. Orientering om igangværende aktiviteter 
• Vinduerne på nordfacaden er udskiftet.  

• Der er iværksat modernisering af gæstetoilet og montering af nyt spejl i badeværelse.  

• Udvendig maling af døre og porte er bestilt. Det er arbejder, som skulle have været lavet sidste 
år, men måtte udsættes på grund af vejrlig. 

• Indvendigt turnusvedligehold (= planlagt) af væg- og gulvoverflader er iværksat i et værelse.  

• Vaskemaskine er brudt sammen og kan ikke repareres! Ny vaskemaskine er indkøbt. 

• Gentagne klager over ulidelig støj fra en rågekoloni i de høje træer i haven har sendt Egon på en 
større opgave, med konsultation ved vildtkonsulent og med efterfølgende ansøgning om 
tilladelse til regulering. Efterfølgende er der indgået aftale med 2 lokale jægere, som vil prøve ar 
regulere bestanden. På sigt må vi overveje hvordan vi fremover vil håndtere sagen. Problemet 
har fyldt meget, men på den økonomiske side er det en begrænset udgift til patroner til gevær 
med lille kaliber. 



  

 

• Ønsket om ombygning af skabe i soveværelse ”sparkes til hjørne”, indtil vi har fuldt overblik over 
de forskellige arbejder. 

• Vi laver en opsamling, når de omtalte arbejder er afsluttet. 

 

• Kirkegårdsudvalg –  kirkegårdudvikling. Aftale sammensætning af arbejdsgruppe  
o Arbejdsgruppen består af Annee, Hanna og Peter. 
o I den periode, processen foregår, har vi punktet med på dagsorden for de 

kommende møder. 
 

• Aktivitetsudvalg 
Intet nyt 

10.  Drøftelse af samarbejdet med Frejlev Menighedsråd – nu og på sigt! 

• Vi er indstillet på at gå i et samarbejde med Frejlev. Per Ulrik og Poul Østergaard laver et 
udkast til en plan over, hvordan vi sætter i gang. 

 
11. Eventuelt 

• Næste møde: Der kommer en dato ultimo august. 
Referent/ 

Hanna Kristensen 
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