
  

Sønderholm 20-09-2019 

	
Dagsorden	til	møde	i	Sønderholm	Menighedsråd	

														tirsdag	den	19.	september	2019	kl.	17.00-	18.45	
i	Sønderholm	Sognegård	

	
Til stede: Per Ulrik, Egon Hostrup, Betina Lassen, Povl Thomsen, Peter Stoffersen, Jørn Skøtt 
Andersen, Annee Katrine Bonde og Hanna Kristensen 
Afbud fra Lotte Lyngby 
 
1. Mulighed for røddernes input  
 
2. Godkendelse af dagsorden  

• Dagsorden godkendt 
• Referat af sidste møde underskrevet 
 

3. Nyt fra formanden 
• Kaffeliste  
• Mødedatoer 

o Menighedsmøde afholdes sammen med høstgudstjenesten. 
o Næste møde er 10. oktober. 
o Konstituerende fællesmøde 21. november 

• Orientering om maskinhus 
o Økonomien er delt mellem 2019/2020, så byggeriet skal foregå hen over 

nytår. Det ser ud til, bevillinger ligger på plads omkring 8. oktober.  
• Orientering om fraflytningssyn 

o Der er bevilget penge til de ting, der skal ordnes, inden ny præst flytter ind.  
• Indvielse af Th Odgaards kunstværk 

o Efter gudstjenesten går vi ud og ”afslører” kunstværket. Der holdes taler, og 
alle er inviteret til frokost i sognegården derefter. Jørn Ravnkilde sørger for 
omtale i Nibe Avis. Vi sætter en notits på hjemmeside og Facebook (Hanna). 

• Menighedsmøde 
o Afholdes efter høstgudstjenesten, hvor Per fortæller om igangværende og 

kommende opgaver. 
• Medlemmer med sognebåndsløsning 

o Sognebåndsløsningen forlænges, indtil ny præst ansættes ved henvendelse til 
stiftet. 
 

4. Nyt fra præsterne 
• Vi har en udfordring i forhold til dækning af organist i forbindelse med 

juleaftensgudstjenesterne. Vi er åbne for alternativ musikledsagelse. 
  

5. Nyt fra kassereren 
• Budgetsamråd 

o Budgetønske om udvidelse af maskinhus og orgeludvidelse er godkendt. 
Der afholdes nyt provstiudvalgsmøde 25.9., hvorefter de sidste bevillinger 
meldes ud. Vi håber, der også bevilges til afrensning af den manglende del 
af sognegården samt ny plæneklipper. 



  

 

 
6. Nyt fra kirkeværgen 

• Syddiget er nu repareret. 
• Diget mod nord skal udbedres. Annee kontakter Gug Anlæg for udbedring. 
• NorthStar har installeret Sennheisersystem til overførsel af lyd fra kirken til 

sognegården. 
  

7. Nyt fra kontaktpersonen 
• Annee og Ulla er bevilget deltagelse i Kirkegårdsseminar tirsdag 8. oktober. 

 
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

• Ansøgning om Annees og Ullas deltagelse i studietur til danske kirkegårde (i 
stedet for Kirkegårdskulturens årsmøde) 

o Bevilget 
• Forslag om månedlige kalendermøder, der indgår som en del af jobbeskrivelsen 

i stedet for de mere uofficielle kaffemøder, der foregår i medarbejdernes 
selvbetalte pausetid. 

o Punktet tages op på næste fællesmøde. 
 
9. Nyt fra udvalgene 

•  Præstegårdsudvalget 
•  Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling m.m.  

o Annee beder Hanne Lynge Jacobsen om at gå i gang med de illustrationer, der 
er med i tilbuddet. 

• Aktivitetsudvalg 
 

10. Eventuelt og næste møde 
• Næste møde 10. oktober 
• Konstituerende fællesmøde 21. november 

 

11. Lukket møde. Kun for valgte medlemmer. 
 

Referent/ 
Hanna Kristensen 


