
  
Sønderholm 12-10-2018 

 
Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd 

              Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 17.00- 18.30 
i Sønderholm Sognegård 

 
Afbud: Egon Hostrup, Annee Bonde, Peter Stoffersen, Sussie Foged fra kl. 17.40 (efter punkt 4) 
 
1. Mulighed for røddernes input – Hvem vil? 
 
2. Godkendelse af dagsorden 

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

• Kaffeliste. Herunder aftale om bistand ved spaghetti den 31. oktober.  
o Povl, Inger Strauss og Ella. Jan laver kødsovs. 

• Mødedatoer etc.  
o Næste MR-møde flyttes til torsdag 1. november, så vi holder fast i, at vores faste 

mødedag er 1. torsdag i måneden. 

• Status på iværksatte arbejder. Trappe ved bagdør til sognegård. 
o Udskiftning af trappe iværksættes snarest. 

• Henvendelse fra kommunen vedr. afblænding af olietank   
o Olietanken ligger sandsynligvis ved første indgang til præstegården. 

Præstegårdsudvalget handler på opgaven.           
 

4. Nyt fra præsterne 

• Gudstjenesteliste 

• Sussie laver et skole-/kirkeprojekt tirsdag 30. oktober om Halloween/Allehelgen. 

• Konfirmandundervisningen er godt i gang. 

• Der er planlægningsmøde med FDF mandag efter efterårsferien omkring projekt overnatning 
i kirken. 

 
5. Nyt fra kassereren 

• Orientering om økonomisk situation, herunder aftale om henvendelse til provstiet for at 
søge om udsættelse af arbejder, som er budgetteret til udførelse i 2018 

o Vi prøver at sætte gang i den ønskede udvidelse af maskinhuset. Vi undersøger, om 
der ligger noget materiale hos den tegnestue, der i sin tid lavede et forslag. 

o Per sender brev til provstiet med forklaring på nogle af de udsatte arbejder. 
 

6. Nyt fra kirkeværgen 

• Varmeanlæg 
o Der er ikke mulighed for kirkelige handlinger fra og med tirsdag den 16. oktober og 

til og med den 19. oktober, mens arbejdet udføres. 

• Orgeludvidelse 
o Margit har kontaktet Stiftsøvrighedens orgelkonsulent, Torben Krebs. Vi har 

modtaget et opdateret tilbud på udvidelsen på 334.968, 75 kr. Det vil kun give en 
ganske lille rabat på den samlede pris ved at koble udvidelsen med rensning af hele 
orglet. Vi arbejder videre med projektet. 

 



  

 
 

o Margit og Hanna foreslår, at rensningen skal ske særskilt og så snart som muligt. 
Dette godkendtes af menighedsrådet, og Margit aftaler igangsættelse med 
orgelbyggeren. 

 
7. Nyt fra- og om – kontaktpersonen 

• Aftale vedr. organistsamarbejde er indgået. Orientering om forløb. 
o Per og Poul har underskrevet aftalen som formænd for de to menighedsråd. Per 

udsender aftalen til os pr. mail. 
 

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 
 
9. Nyt fra udvalgene 

• Præstegårdsudvalget. Orientering om møde med kommunen og lodsejere, som har 
engparceller, som grænser op til ”vores”. 

o Der pågår nogle naturplejeprojekter, som muligvis kan komme til at berøre den 
engparcel, der tilhører præstegårdsjorden. 

o Der holdes møde i udvalget primo november. 

• Kirkegårdsudvalg –  kirkegårdsudvikling.   
o Annee er ved at være i mål med at indsamle data – senest har hun opmålt støttemure og fået 

leveret blanke kort, som arkitekten kan tegne den nye plan ind i. Nu skal det hele samles 
sammen og leveres hos Hanne Lynge. 

o Der er 11 gravsteder, der udløber i 2018. Gravstedsejerne har fået tilsendt et brev om 
fornyelse, og det samme har ca. 10 ”gratister”, som aldrig er blevet opkrævet betaling for 
brugsret efter det blev genindført i 2010. Indtil videre er der 6, der har svaret, og ingen af 
dem har ønsket at nedlægge deres gravsted. 

• Vedligeholdelsesaftale på gravsted J 246: 
o Menighedsrådet tilslutter sig det udkast til svarbrev, vi har vedhæftet dagsorden. Vi har 

oplistet 3 løsningsforslag, som gravstedsejeren kan vælge imellem. Han skal svare inden 1. 
december 2018.  

• Aktivitetsudvalg 
o Forslag til udvalget om foredrag om moderne dansk kirkekunst, evt. ved 

kunsthistoriker Anne Lise Stokbro. 
 

10.  Drøftelse af samarbejdet med Frejlev Menighedsråd – nu og på sigt! Orientering om 
muligheder for at danne et pastoratsråd! Drøfte mandat for formand og næstformand til at 
indlede drøftelser om en køreplan. 

• Formand og næstformand afholder møde i uge 45 sammen med repræsentanter for Frejlev 
Menighedsråd. 
 

 
11. Eventuelt 

Referent 
Hanna Kristensen 

 


