
 
 
 

 

 
Sønderholm den 10. januar 2019 

 

Referat af fælles MR-møde 

for Sønderholm og Frejlev menighedsråd 

torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.00 – 20.30 

i Sønderholm Sognegård 
Til stede: Betina Lassen, Rikke Sommer Eriksen, Helle Bang, Jørn Skøtt Andersen, Jonna 
Gertsen, Annee Bonde, Sussie Foged, Jørn Mortensen, Jens Pedersen, Povl Thomsen, Poul 
Østergaard Mortensen, Egon Hostrup, Per Ulrik, Hanna Kristensen 
Afbud: Peter Stoffersen, Ruth Christensen, Lis Sennenvald 
 
1.  Velkomst ved formændene 
  
2.  Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 

• Dagsorden og referat godkendt 
 
3.  Nyt fra Frejlev MR 

• Der arbejdes med akustikken i kirkecenteret, og man forsøger at afhjælpe problemerne.  

• Der snakkes sammenlægning af menighedsrådene, og der blev stemt ja på aftenens møde. 

• Lågerne i kirkediget skal udskiftes, og det forventes at være klar omkring slut februar.  
   
4.  Nyt fra Sønderholm MR 

• Der snakkes om sammenlægning af menighedsrådene, og det kommer til afstemning på 
mødet 7. februar. Alle ser velvilligt på det. 

• Vi afventer første skitse til kirkegårdsudvikling i starten af marts. 

• Vi har bedt provstiet om lov til at udskyde flere arbejder, bl.a. facaderenovering af 
sognegården og udvidelse af maskinhuset. 

    
5.  Nyt fra kontaktpersoner 

Orientering om personalesituationen, herunder ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder 

• Der afholdes medarbejdermøde, når de sæsonhjemsendte møder på arbejde igen. 

• Geoflex er startet op pr. 1. januar. Der arbejdes på, hvordan Margit får afløsning. 

• Helle Bjerregaard har ti års jubilæum, der fejres 1. eller 5. februar. Nærmere besked 
sendes ud. 

 
6.  Nyt fra kassererne 
 
   
7.  Nyt fra præsterne 

• Der har været afholdt strikkecafé. 3. april gentages succesen. 

• Der er mange skrevet op til næste hold babysalmesang i Sønderholm. 



 
 
 

 

 
      

8.  Nyt fra præstegårdsudvalget 

• Præstegårdsudvalget indkaldes til møde, så snart der ligger tilbud fra håndværkerne på de 
ting, der skal laves. 

   
9.  Nyt fra aktivitetsudvalget 
  Arrangementer i forår 2019 (nye) 

o 2. maj Alberte Winding Duo 
o Helle og Rikke arbejder på at finde et foredrag om, hvordan man holder sammen 

på familien, når børnene flytter hjemmefra. 
o Der bliver muligvis friluftsgudstjeneste i samarbejde med FDF 25. august. 

 
10. Nyt fra personalerepræsentanter 

• Der er planlagt kalendermøde tirsdag. 
 
11. Nye kopimaskiner 

• Maskinerne er kommet og er i funktion. 
 
12.  Køreplan for processen vedr. etablering af fælles menighedsråd 

• 6. marts skal der på menighedsmøder stemmes om sammenlægning af de to 
menighedsråd.  

• Udvalget bestående af formænd og næstformænd arbejder videre med oplægget til og 
hvordan og hvornår kommunikationen skal være udadtil i forholdet til 
menighedsmøderne. Vi er enige om, at menighedsmøderne afholdes samme dag: 6. 
marts. 

 
13. Eventuelt 
  

Referent  
Hanna Kristensen 
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