
 

Referat af MR-møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 
onsdag 4. marts kl. 17.00-19.00 i Frejlev Kirkecenter 

	
Tilstede: Poul Østergaard Mortensen, Povl Thomsen, Per Ulrik, Ruth Christensen, Jens Pedersen, Helle 
Bang, Egon Hostrup, Peter Stoffersen, Rikke Sommer Eriksen, Annee Katrine Bonde, Jørn Skøtt 
Andersen, Lotte Lyngby, Betina Lassen. 
Afbud: Hanna Kristensen, Jørn Mortensen, Lis Sennenvald. 
	
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
2. Nyt fra formanden 

• Gennemgang og vedtagelse af forslag til vedtægter  
Vedtægter for kasserer, kirkeværger, kirke- og kirkegårdsudvalg, kontaktperson, sekretær og 
forretningsorden for menighedsrådet blev godkendt, dog med større fleksibilitet omkring varigheden 
af menighedsrådsmøderne. 

• Diverse ansøgninger om støtte 
Ansøgninger fra Bibelselskabet, Kirkeligt mediecenter, Forenede bibelselskaber og Asiens bibelselskab 
tages op på et senere tidspunkt, når vi har et samlet overblik over tidligere bidrag. 
Forsamlingshuset i St. Restrup søger om bidrag til et arrangement omkring Løgstrup. I tilfælde af 
underskud giver vi et tilskud på op til 1.000, kr. 

• Gudstjeneste 22/3 kl 16.00 i Budolfi Kirke 
I anledning af udgivelse af den nye bibeloversættelse. 

• Kirkelåger i Frejlev 
Kirke- og kirkegårdsudvalget arbejder videre med projektet. Udgifter til arkitekttegninger tages fra de 
frie midler. 
 

3. Nyt fra kontaktpersonen 
Kontaktpersonerne var inviteret til fælles mød hos provsten. Her talte man om APV. Lene Marie har 
uddannelse som kordegn og kan tage nogle timer som afløser for Tove. 
De tre kontaktpersoner i vores samarbejde mellem organisterne holder et snarligt møde. 
Der er obligatoriske kurser for kirke- og kulturarbejdere. Christine har en uddannelse, der giver 
kompensation for kurset. 



 
Nyhedsbrev fra personalekonsulenter ligger på Dappen. Der er forskellige nyheder omkring ferielov og 
betalte frokoster. 
Ansøgning fra Kirke- og kulturmedarbejdere til deltagelse i Løgstrup arrangementet. Bevilget. Kirke- og 
kulturmedarbejderen vil gerne på teologikursus. Kurset koster 6.000, - kr. Vi betaler kurset og 3.000, - 
kr. i transport. 
Rengøringshjælpen har sagt op mht. til rengøring i Frejlev Kirkecenter. Helle arbejder på en løsning. 
Alle ansatte deltager i Personaleturen den 12. og 13. marts. 
 

4. Nyt fra kirkeværgerne 
Træerne ved stien til Nibevej ved Frejlev Kirkegård skal beskæres. Der indhentes pris. Frejlev Kirke 
trænger til et indvendigt eftersyn på det årlige eftersyn. 
Opsætning af ny PC’er i Sønderholm sættes op. 
 

5. Nyt fra kassereren 
• Årsregnskab for Sønderholm Kirke til godkendelse 

Regnskabet afleveret den 5. marts 2020 kl. 9.54 blev godkendt. 
• Årsregnskab for Frejlev Kirke til godkendelse 

Regnskabet afleveret den 5. marts 2020 kl. 8.30 blev godkendt. 
• Fuldmagt til konto 
• Sogneindsamling 

Sogneindsamling i Frejlev. Fem fra MR deltager. Sogneindsamling i Sønderholm. Fire fra MR deltager. 
 

6. Nyt fra præsterne 
• -	Jeg	(i	samråd	med	Lotte)	foreslår	indkøb	af	et	sæt	”100	salmer”	(samme	antal	som	alm.	

salmebøger)	pris	pr.	stk.	ca.	160	kr.	til	brug	ved	gudstjenesterne	i	vore	to	kirker.	Der	er	
tale	om	en	slags	udvidelse	af	den	nuværende	salmebog,	men	med	fokus	på	de	nyere	
salmer.	Lotte	bruger	den	allerede	flittigt	(og	klarer	sig	vha.	kopier),	og	Jørn	ville	have	
godt	af	at	bruge	den	J	Se	evt.	mere	på	https://www.eksistensen.dk/100-salmer.html	

Bevilget.	
	

• -	Ansøgning	om	makulator	til	2.399,95	kr.	ekskl.	moms;	se	vedhæftede	fil.	Vi	har	længe	–	
meget	længe	–	trængt	til	en	makulator	på	kirkekontoret,	der	virker,	når	man	bruger	
den.	Og	det	til	professionel	brug.	Behovet	er	ikke	–	med	de	nye	stramme	regler	vedr.	
omgang	med	personrelaterede	oplysninger	–	blevet	mindre.	

Bevilget.	



 
Der	indkøbes	docking	station	til	præsterne.	Samt	en	skærm.	Der	indkøbes	reolplads	til	den	nye	
præsts	kontor.	

 
7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet 
 

8. Nyt fra udvalgene 
• Orientering om MR-valg 

Den 12. maj holdes orienteringsmøde i forbindelse med det årlige menighedsmøde. Mødet finder sted 
i Sønderholm. 
Den 15. september er der valgmøder, hvor der foretages opstilling og valg. Valg til MR tages op til 
drøftelse på næste møde. 

• Folder om udviklingsplan for Sønderholm Kirkegård til godkendelse (tidligere udsendt til 
alle) 

Godkendt 
• Ansøgning fra FDF på 15.000, - kr. til nye telte til brug ved landslejr (v. Ruth) – 2018 gav 

menighedsrådene hver 7.800 kr., i 2019 7.500 kr. 
Godkendt 

• Nyt fra Frejlev Samråd 
Der påtænkes en blomstereng på det grønne område mod Nibevej. 
 

9.  Kirkecenter/sognegård 
Der er udarbejdet et skema omkring den daglige brug af stederne. Der arbejdes i dybden med tre 
områder, så man kan dele hinandens erfaringer. 
  

10. Eventuelt 
Der arbejdes med arrangementet i forbindelse med præsteindsættelsen den 9. april.  
 

11. Nyt fra rødderne 
• Opfordring fra Jørn: Jeg	vil	foreslå,	at	alle	ansatte	og	rødder	bliver	inviteret	til	gratis	at	tage	

del	i	det	fine	arrangement	i	forsamlingshuset	i	St.	Restrup	lørdag	d.	28.	marts	arrangeret	af	
Folkeuniversitetet	(på	kraftig	foranledning	af	Gunnar	Jensen)	Prisen	er	kr.	295.-	pr.	person.	
Se	vedlagte	program	for	dagen.		-	Jeg	tror	så	dog,	at	der	nok	kun	vil	være	et	fåtal,	der	tager	
imod	tilbuddet,	så	mon	ikke	det	økonomisk	vil	vise	sig	at	være	ret	overkommeligt.	Og	i	
øvrigt	haster	det	noget	med	tilmeldinger,	for	kurset	er	ved	at	være	fuldt.	
	



 
• Info	fra	samme:	Jeg	lovede	provsten	at	minde	om,	at	vores	provsti	-	Aalborg	Vestre	-	er	

medlem	af	FAR	–	Folkekirkens	Arbejdsmiljørådgivning.	Abonnementet	giver	4	timer	til	alle	
sogne,	og	der	kan	købes	ekstra	timer.	(FAR	kommer	og	præsenterer	sig	ved	formandsmøde	
i	maj.)	Se	evt.	https://www.kirketrivsel.dk/indhold/folkekirken-
arbejdsmilj%C3%B8r%C3%A5dgivning	

 
 

Referent: Egon Hostrup 
 

 
 


