
  

Sønderholm 21-08-2019 

	
Referat	af	møde	i	Sønderholm	Menighedsråd	

														tirsdag	den	20.	august	2019	kl.	17.00	-	18.45	
i	Sønderholm	Sognegård	

 
Til stede: Per Ulrik, Peter Stoffersen, Povl Thomsen, Annee Bonde, Lotte Lyngby, Betina Lassen, 
Hanna Kristensen. Jørn S. Andersen deltog i Frejlevs møde 
Afbud: Egon Hostrup 
 
1. Mulighed for røddernes input 
 
2. Godkendelse af dagsorden  
• Dagsorden godkendt med tilføjelse af forslag til ændring af lydoverførsel og referat af sidste 

møde underskrevet. Punkt 10 slettes – gl. punkt fra sidste møde. 
 

3. Nyt fra formanden 
• Kaffeliste  
• Mødedatoer etc. aktiviteter omkring præsteansættelse drøftes på fællesmødet 
• Orientering om maskinhus 

o Vi har valgt at benytte os af Kvist og Kristensens tilbud på 337.250 inkl. moms på 
arbejdet med at udvide maskinhuset. Vi retter henvendelse til provstiet ang. 
opdeling af udgiften over efteråret 2019 og forår 2020. 

• Facaderenovering af Sognegården 
o Gavlene og sydsiden er nu renoveret. 

• Orientering om fraflytningssyn 
Synet afholdt i juni, og de arbejder, det medfører, er sendt i udbud. Vi har modtaget 
overslag fra diverse håndværkere og videresendt overslagene til provstiet, da der ikke 
er afsat til disse arbejder i vort budget. 

• Donation af Thorvald Odgaard kunstværk 
o Menighedsrådet har fået tilbudt en udsmykning til gavlen på sognegården af Kirsten 

og Benny Houman og siger mange tak for donationen.  
• Servicerapport fra NorthStar 

o Vi besluttede at benytte os af tilbuddet fra NorthStar om Sennheiser-systemet til overførsel 
af lyd fra kirken til sognegården. 

 

4. Nyt fra præsterne 
o Lotte Lyngby er nu indtrådt som vikar i sognepræstestillingen. 
o Kirkenet ophører, og vi får et kort varsel fra TDC om at reagere. Hvis vi ikke gør noget, 

fortsætter abonnementet hos TDC.  
  

5. Nyt fra kassereren 
• Budget/ Halvårsregnskab 

o Kvartalsrapport uddelt og godkendt. Regnskabet følger budgettet. 
 



  

6.  
7. Nyt fra kirkeværgen 

• Vi skal have afholdt KGUV-møde. Dato: 26. august kl. 16-18. 
  

8. Nyt fra- og om – kontaktpersonen 
 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 
 
10. Nyt fra udvalgene 

• Præstegårdsudvalget 
•  Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling 

o Mødedato 26.8. kl. 18-20. 
• Aktivitetsudvalg 

 
11. Vedtagelse af vedtægter, bilag udsendes senere 

• Punktet slettet  
 

12. Eventuelt og næste møde 
• Der er indkøbt trailer til kirkegården. 
• Næste møde 19. september og derefter 10. oktober 
• Annee takker for sølvbryllupsgaven til Palle og hende. 

 
Referent 

Hanna Kristensen 


