
  

Sønderholm 07-06-2019 

	
Referat	af	møde	i	Sønderholm	Menighedsråd	

														Torsdag	den	6.	juni	2019	kl.	17.00-	ca.	18.30		
i	Sønderholm	Sognegård	

 
1. Mulighed for røddernes input  
 
2. Godkendelse af dagsorden  

• Dagsorden godkendt med sletning af punkt om vedtægter. Desuden tilføjes punkt 10, 
11, 12 og 13. 

• Referat af sidste møde underskrevet. 
 

3. Nyt fra formanden 
• Kaffeliste  

o Pinsevandring er aftalt med Jørn Ravnkilde. 
• Mødedatoer etc. 

o Foreslået MR-møde 15. august 
• Orientering om maskinhus 

o De tre entreprenører, der er blevet kontaktet, er interesserede i at afgive 
tilbud på arbejdet, derefter afholdes møde i uge 26 for at tage stilling til det 
videre forløb. Per og Annee deltager i mødet. 

• Afsked med Sussie 
o Reception i Frejlev Kirkecenter 27. juni kl. 15-17. Hanna laver invitation og slår 

op på hjemmeside, Facebookside og sender til Nibe Avis. Sussie sender ud på 
mail til sine samarbejdspartnere. Vi foreslår, Povl ØM byder velkommen og 
sørger for at styre slagets gang. Sussie og Margit laver sangblad. 

• Grøn kirke, herunder vort forhold til engangsservice m.m. 
o Vi ser gerne, at det service, vi har i huset, benyttes. Vi henstiller til, at 

opvaskemaskinen ikke startes halvtom. Betina prøver at lave nogle 
retningslinjer sammen med Ella.  

• Orientering om formandsmøde 
o Se udsendte referat. 

• Facaderenovering af sognegården 
o Syd-, øst- og vestfacaden er nu renoveret og skal tørre op, inden der kan 

kalkes i september. Vi ansøger om anlægsbevilling til renovering af nordsiden. 
• Orientering fra møde om regnskabsfunktionen 

Der har været afholdt møde om fremtiden for regnskabsfunktionen. Der er forhold 
omkring tilknytning til kordegnefunktionen i Nibe, som skal udvikles. 

• Provstesynet afstedkommer nye ting, vi skal tage med i budgettet. 
 

4. Evaluering af menighedsmøde om kirkegårdsudviklingen 
• Mødet forløb med positiv stemning. Folk kunne genkende mange af de ting, der var 

fremkommet på temaaftenen. 
• I kirkebladet skriver Hanna lidt om mødet og fortæller, at når planen er godkendt, 

bliver den offentliggjort. Vi indkøber et glasskab mere til ophængning ved siden af  
•  



  

 

• det andet, vi har, så folk kan se udviklingsprojektet deri. Vi kan have en folder til at 
ligge i våbenhuset, og man kan bede om at få tilsendt det digitalt. 

• Annee aftaler med Hanne Lynge Jacobsen, hvilke dele af planen, vi kan begynde at 
sætte i værk.  

• Per finder papirerne ang. Exnerfredningen frem med henblik på at afklare 
adgangsforhold gennem lågen i østdiget. 

 

5. Nyt fra præsterne 
• Sussie med familie flytter ud i sommerhuset, da deres møblement i præstegården 

bliver shippet afsted 11. juni. 
• Gudstjenesteplanen blev fremlagt. Der blev foreslået småændringer. 
• Husk at kontakte værtinderne, Ella og Helle, når der planlægges arrangementer i 

sognegård og kirkecenter pr. mail eller sms. Det er ikke nok at skrive det i 
googlekalenderen. 

  
6. Nyt fra kassereren 

• Budget 2020 
Vi giver Per og Povl mandat til at gøre budgettet færdig til indsendelse senest 15. 
juni. De to kirker skal aflevere hver deres budget, der sammenkøres efter 
sammenlægningen. 

7. Nyt fra kirkeværgen 
  

8. Nyt fra- og om – kontaktpersonen 
• MUS er afsluttet. 
 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 
 
10. Nyt fra udvalgene 

• Præstegårdsudvalget 
o Per henvender sig til provstiet for at få planlagt et fraflytningssyn 

• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling.  
• Aktivitetsudvalg 
 

11. Indkøb af trailer og pc til kirkegården 
• Vi har fået tilbudt en trailer, der passer til vores behov. Prisramme kr. 6.500 inkl. 

omregistrering. Annee indgår handelen. Indkøb af ny pc bevilget. 
 

12. Ansøgning fra Sussie om fritagelse af boligbidrag og varmebidrag for juli måned 2019, 
da den private del af præstegården fraflyttes 11. juni. 
• Vi kan ikke tage stilling til ansøgningen uden at cleare det med Frejlev. Per kontakter 

Poul ØM. 
 

 



  

 

13. Fællesmøde ønskes afholdt med Frejlev og begge kirkers medarbejdere med det formål 
at evaluere sognelivet, som det ser ud nu og formulere en vision for den vej, vi gerne 
vil gå med den præst, vi skal ansætte. 
• Per kontakter Frejlev. 
 

14. Eventuelt og næste møde 
• Næste ordinære MR-møde afholdes 14. august. 

 
Referent 

Hanna Kristensen 


