
  

 

Sønderholm 03/02/18 

 
Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd 

Torsdag den 1. februar 2018 kl. 16.30 
i Sønderholm Sognegård 

Afbud fra Hanna. Til stede: Per, Peter, Povl, Annee, Sussie, Betina, Jørn og Egon. 
 
1. Mulighed for røddernes input – Hvem vil? 
Per orienterede om træfældning ved Præstegården og Lundbymødet. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3. Nyt fra formanden 

• Kaffeliste! 
Taget til efterretning. 

• Datoer for ”årshjul” for menighedsrådsarbejdet. 
Menighedsrådsmøde i Sønderholm den 1. marts. 
6. marts: Fælles budgetmøde i Frejlev kl. 17. Derefter fællesmøde i Frejlev. Der holdes møde i 
budgetudvalget inden den 6. marts. 

• Opvarmning af kirken? 
Der er utilfredshed med varmen i de fleste kirker i Provstiet. Vi har haft en god dialog omkring 
problemerne og har forhøjet varmeniveauet i Sønderholm kirke. Vi vil tage problemet op i 
Provstiet.  

• Orientering om regnskabsfunktionen - dele evt. på lukket møde. 
Flyttes til sidst. 

• Sogneindsamling. 
Behandles på mødet den 1. marts. 

• Ansøgning fra Hanna – se bilag 
Vi imødekommer Hannas ansøgning. 

• Ansøgning fra Sønderholm seniorer. 
Ansøgning imødekommes som sædvanligt. Samme beløb som Frejlev giver. 

• Diverse. 
Vi accepterer prisstigning for Kirke og Liv. Vi betaler til Visda for brug af billeder på nettet. Video 
fra kirken overgives til PR-udvalget. 

 

4. Nyt fra præsterne 
Babysalmesang tages op på fællesmødet den 6. marts. Signe Olsen er hyret til konfirmationen. 
Fastelavnsgudstjeneste holdes i samarbejde med borgerforeningen. Ella indkaldes hertil. Jørn 
undersøger om pinsevandringen er jubilæumsvandring. Der indkøbes et klassesæt krus til huset. 
 
5. Nyt fra kassereren 

• Regnskab 2017? 
Foreløbigt regnskab udleveret. Der forventes et overskud på 20 til 30 tusinde kr. 



  

 

• Håndtering af regninger. Procedure gennemgås. 
Povl og Joan udfærdiger vejledning til håndtering af regninger og boner. 
 
 
6. Nyt fra kirkeværgen 
Intet. 
 
7. Nyt fra kontaktpersonen 
Regler ved brug af Sognegården revideres.  
Der arbejdes videre med processen: GeoFlex for organisterne. 
 
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 
Intet. 
 
9. Nyt fra udvalgene 

• Præstegårdsudvalg 
Tilbud på vinduer kommer senest den 27. februar. Belægning på indkørsel og P-plads tages op 
på mødet den 6. marts. 

• Kirkegårdsudvalg –  kirkegårdudvikling. Aftale møde om valg af arkitekt. 
Vi har talt med to arkitekter. Den 3. har været syg og vi forventer at høre fra ham i løbet af 
denne uge. Vi tager belysning af kirken med i projekt kirkegårdsudvikling.  

• Aktivitetsudvalg 
Foredragsfoldere til efteråret er fordelt. Der er flere spændende ting på bedding. 

• PR-udvalg 
Hjemmesiden er næsten klar til offentliggørelse. Menighedsrådet vil gerne se med inden. 
 
10. Eventuelt 
Intet til referat. 
 
 

Referent: Egon Hostrup. 


