
  

Sønderholm 09-05-2019 

	
Referat	af	møde	i	Sønderholm	Menighedsråd	
Onsdag	den	8.	maj	2019	kl.	17.00-	18.30	

i	Frejlev	Kirkecenter	
Til stede: Per Ulrik, Povl Thomsen, Jørn Skøtt Andersen, Egon Hostrup, Peter Stoffersen, 
Betina Lassen, Hanna Kristensen og Annee Bonde 
Sussie Foged deltog i Frejlevs møde. 
 
1. Mulighed for røddernes input  
 
2. Godkendelse af dagsorden  

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

• Kaffeliste  
o Povl spørger Ella, om hun vil stå for maden til spaghettigudstjenesten 23. maj. 

• Mødedatoer etc. 
o Næste møde 6. juni 

• Orientering om maskinhus 
o Per har lavet brev om udbud af udbygning af maskinhuset til TL Byg, Kvist og 

Kristensen og Elkjær &Sønner. Godkendt til afsendelse. 
• Kollekter ved højtider 

o Liste over kollekter tages op på næste fællesmøde. 
• Honorering af kor 

o Margits forslag om honorering af kor blev vedtaget som fremsendt. 
• Konfirmations vagter 

o Per og Egon er vagter til konfirmationen. 
• Formanden orienterer om sin situation! 

o Vi bevilger laveste takst for formandens kørsel ud over ordinære 
menighedsrådsmøder. 

• Provstesyn kl. 10 på tirsdag. Hanna aftaler mad med Ella til 7-8 stk. 
• Vi har modtaget ansøgning fra Byfestudvalget om hjælp til dækning af udgift til klovn. 

Vi bevilger 1000 kr. til formålet. Per vender tilbage til udvalget for videre forløb. 
 

4. Planlægning af menighedsmøde i forhold til kirkegårdsudviklingen 
Mødet er planlagt til 28. maj kl. 19.30. 
Mødet skal annonceres i Nibe Avis 22. maj og ved opslag hos købmanden, på hjemmesiden 
og Facebook-siden. Per og Hanna udarbejder annoncen, og Per tjekker op på, at Hanne Lynge 
stadig kan den 28. maj. Betina aftaler kaffetraktement med Ella. Peter byder velkommen som 
formand for KGU. 

5. Nyt fra præsterne 
  

6. Nyt fra kassereren 
• Kvartalsrapport uddelt og gennemset. Godkendt. 

 

 



  

 
7. Nyt fra kirkeværgen 

• På møde med René Elkjær i dag blev kalkning mv. af kirken aftalt. Vi har fuger mellem 
kvaderstenene, der trænger meget til reparation. 

 

8. Nyt fra- og om – kontaktpersonen 
• Der mangler at blive gennemført to MUS-samtaler. 
• Annee bevilges deltagelse i kirkegårdsledernes årsmøde. 

 
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 
 
10. Nyt fra udvalgene 

• Præstegårdsudvalget 
o Vi har fået tilladelse til at få reguleret rågebestanden ved præstegården. 

• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling.  
o Se punkt 4 

• Aktivitetsudvalg 
o Referat af sidste møde udsendt pr. mail. Ingen kommentarer. 

 
11. Vedtagelse af vedtægter, se bilag. 

• Vedtægter blev vedtaget 
 

12. Eventuelt og næste møde 
• Næste møde 6. juni 

 

 
Referent 

Hanna Kristensen 


