
  

Sønderholm 27-09-2018 

 
Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd 

              Torsdag den 20. september 2018 kl. 17.00- 18.30 
i Sønderholm Sognegård 

 
Til stede: Per Ulrik, Peter Stoffersen, Betina Lassen, Annee Bonde, Povl Thomsen, Hanna Kristensen 
Afbud fra: Egon Hostrup, Sussie Nygaard Foged. Jørn Skøtt Andersen deltog i Frejlevs møde. 
 

1. Mulighed for røddernes input  
 
2. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden godkendt og referat af sidste møde blev underskrevet. 
 
3. Nyt fra formanden 

• Kaffeliste 

• Mødedatoer etc.  
o Møder for resten af året sat i kalenderen. 

• Status på iværksatte arbejder! Herunder orientering om facaderenovering af 
sognegård 

o Vi er for sent på året til at nå at gøre noget ved facaden. Vi får fornyet trappen 
til sognegården. Den bliver lavet i elementer. 

• Diverse henvendelser, herunder spørgsmål fra Ella vedr. medvirken ved 
receptioner?   

o Praksis omkrig brylupsreceptioner kan fortsætte som hidtil. 
o Sussie har materiale liggende fra den gamle hjemmeside ang. praktiske 

oplysninger i forb. med bryllupper mm. Hun bedes maile dem til Hanna, så de 
kan komme med på den nye hjemmeside. 

• Henvendelse fra Aalborg Koncertkor   
o Henvendelsen videregives til aktivitetsudvalget.         

 

4. Nyt fra præsterne 

• Gudstjenesteliste 
o Tages op på fællesmødet 

 
5. Nyt fra kassereren 

• Budget 2019 
o Povl gennemgik tallene fra provstibudgetudvalgsmødet. Der er ikke afsat 

midler til at udvide orglet med ny orgelpibe. Kirkeværge og organist går 
sammen om at kontakte orgelkonsulenten for at få en evt. anbefaling af 
projektet – gerne i forbindelse med rensningen af de eksisterende orgelpiber. 

• Orientering om kassererfunktionen. Herunder procedure for behandling af 
regninger 

o Husk at skrive, hvad pengene er brugt til.  
 

 



  

 
6. Nyt fra kirkeværgen 

• Varmeanlæg 
o Der er restordre på nogle dele, derfor er arbejdet ikke igangsat endnu.  

• Den røde knap i kirken fungerer ikke igen (knappen afbryder præstens sender til 
mikrofonen). Annee mistænker den fugtige luft i kirken og kontakter teknikeren. 

• Ansøgningen om urneflytning er behandlet og bevilget. 

• Rensning af orgelpiber 
o Vi har fået et tilbud på 63.050. Vi prøver at koble det sammen med 

udvidelsen af orglet – se punkt 5. 
 

7. Nyt fra- og om – kontaktpersonen 
o Selv om kontaktpersonen ikke er personligt til stede tre måneder af året, er han 

alligevel altid til at komme i kontakt med. Egon er hjemme i DK igen 1. november. 
 

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 
o Intet nyt 

 
9. Nyt fra udvalgene 

• Præstegårdsudvalget. Orientering om afsluttede aktiviteter 

• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdsudvikling 
o Annee skriver til Hanne Lynge og spørger til en projektplan og pengeflowet.  

• Aktivitetsudvalg 
o Tages op på fællesmødet. 

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

muligheder 
o Vi vil arbejde på at søsætte en sammenlægning i løbet af første kvartal af 2019, 

så der kan lægges et fælles budget for 2020. 
 
11. Eventuelt 

o Afbud fra Annee til næste møde 
 

Referent 
Hanna Kristensen 


