
  

Sønderholm 23-09-2019 

	
Referat	af	møde	i	Sønderholm	Menighedsråd	

														Torsdag	den	4.	april	2019	kl.	17.00-	19.00	
i	Sønderholm	Sognegård	

	
Til stede: Annee Bonde, Povl Thomsen, Egon Hostrup, Per Ulrik, Betina Lassen, Peter 
Stoffersen, Hanna Kristensen 
Afbud fra: Jørn Skøtt Andersen og Sussie Nygaard Foged 
 
1. Mulighed for røddernes input  

 
2. Godkendelse af dagsorden  

• Dagsorden godkendt og referat af sidste møde underskrevet. 
 

3. Nyt fra formanden 
• Kaffeliste 

o Listen blev gennemgået, og Per udsender en tilrettet udgave. 
• Mødedatoer etc. 

o Næste møde er onsdag 8. maj i Frejlev med efterfølgende fællesmøde.  
o Vi skal have styr på budgetudvalgsmøde. 

• Orientering om maskinhus 
o Vi har fået en overslagskalkulation på udvidelse af maskinhuset fra arkitekt Bo 

Wiener på ca. 1 million kroner. Vi prøver at gå andre veje, og Per vil arbejde 
med at lave et forslag til et udbud. 

• Vi har modtaget en ansøgning om støtte på kr. 1200 til Danske Sømands- og 
udlandskirker. Bevilget. 

• Der afholdes formandsmøde i maj i Dommergården. Per medtager vores ønske om at 
overgive drift og vedligehold af embedsboliger til provstiet. 

• Gave til seniorernes jubilæum – hvad gør vi? 
o Vi giver en pengegave på kr. 2.500,00. Povl sørger for at overføre beløbet til 

seniorernes konto. 
 

4. Nyt fra præsterne 
 

5. Nyt fra kassereren 
• Vi er ved at få oprettet et Mobile Pay-nummer til kirken. Der etableres en konto 

til formålet. 
• Lene Marie har lavet en to-do-liste i forhold til de ting, der skal ordnes, når de to 

menighedsråd lægges sammen til et. 
 

6. Nyt fra kirkeværgen 
• Vi aftaler møde med håndværkere efter påske. 
• Asketræet ved krolågen er sygt og skal fældes. Et af træerne ved vejen gror for tæt på 

en gadelampe. Tages på provstesynet. 
 



  

 

  
7. Nyt fra kontaktpersonen 

• Egon har sendt APV-skema og indkaldelse til MUS ud. Samtalerne afsluttes inden 
udgangen af april. 

• Annee og Ulla bevilges deltagelse i Årsmøde i Foreningen for kirkegårdskultur 2019 i 
Sønderborg. 

• Onsdag 22. maj deltager Annee og Ulla i visionsdag om kirkegårde og kirkegårdsdrift. 
 

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 
• Det nye kirkekor deltager i gudstjenesten påskedag. Koret er kommet godt i gang. Det 

består af 7 sangere. 
 
9. Nyt fra udvalgene 

• Præstegårdsudvalget.  
o Vi venter stadig på gulvmanden. Vi forventer arbejdet afsluttet i 

sommerferien. 
o Vi søger om tilladelse til at regulere rågeungerne i præstegårdshavens træer. 
 

•  Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling.  
o Annee skriver til de, der afventer svar på ændring af deres gravsteder. 

• Aktivitetsudvalg 
o Udvalget afholder møde 10. april. 

 
10. Eventuelt 

• Bunden af kirkegårdens trailer er så dårlig, at vi enten skal udskifte bunden, eller vi 
skal indkøbe en ny trailer. Annee undersøger muligheder og finder priser. 

• Annee sætter ny blomstereng i værk. 
 

Referent 
Hanna Kristensen 


