
 

	

Referat af MR-møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 
onsdag 16. september kl. 17-19 i Sønderholm Sognegård 

	
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
• Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 7a: Nyt fra medarbejderrepræsentanten. 

 
2. Godkendelse af mødereferat  

• Referatet, der på sidste møde blev forhåndsgodkendt, blev rundsendt og underskrevet. 
 
3. Nyt fra formanden 

• Fastsættelse af tidspunkt mv for indsættelsesgudstjenesten for Lotte  
o Medtages i den gudstjenesteplan, som medtages på næste møde. 

• Ønske om en hjælpende hånd fra Sømandskirkerne 
o Vi bevilger kr. 2000 til Sømandskirkerne iflg. ansøgning. 

• Andaktsljus 
o Graverne undersøger andagtslystilbuddet. 

• Besøg af arbejdstilsynet 
o Arbejdstilsynet besøger kirkerne inden for de nærmeste 12 måneder. 

• Udvidelse af orglet i Sønderholm – se bilag 
o Begrundelse for ikke at lade arbejdet gå i udbud bedes vedtaget på mødet: 
o Orglet er bygget i 1970 og senere udbygget i 2001 af orgelbygger Bruno Christensen & 

sønner. Det betyder, at dette firma ligger inde med alle tegninger og kendskab til orglets 
særlige opbygning og konstruktion. Hvis et andet orgelbyggerfirma skal udføre arbejdet, vil 
det blive både dyrere og mere kompliceret, da de ikke på forhånd har tegninger. Desuden 
har vi ingen sikkerhed for, at orglets oprindelige klang og særlige intonering bevares. 

o Menighedsrådet har besluttet, at der ikke skal indhentes flere tilbud end det 
fremsendte, som vi godkender til igangsættelse så hurtigt som muligt. 

 
4. Nyt fra kontaktpersonen 

• Geoflex: Organisterne ved Svenstrup/Ellidshøj kirker og Sønderholm-Frejlev kirker vil gerne 
fortsætte samarbejdet, mens Godthåb overvejer at udtræde. Vi søger om at fortsætte et år 
mere. 

• Der er kommet en ansøgning fra kirkesanger i Sønderholm om orlov uden løn i november 
2020. Ansøgningen er godkendt. 



 

	

• Der afholdes medarbejdermøde 1. oktober. Konsulent fortæller om den nye ferielov.  
• På mødet sættes punkt om arbejdsmiljødrøftelse. Næstformanden deltager i mødet som 

repræsentant for menighedsrådet. 
• Der var stor ros til hele personalet i forbindelse med lørdagens bryllup i Frejlev. 

 
5. Nyt fra kirkeværgerne 

• Der er kommet brev fra Sønderholm Varmeværk om udskydelse af generalforsamling. 
• De forskellige udbedringer, der er behov for på kirker og sognegård/kirkecenter tages op på 

kirkegårdsudvalgsmødet 23. september. 
 

6. Nyt fra kassereren 
• Orientering om budgetsamråd i provstiet 

o Fremover må vi max. have 10% af ligningsmidlerne stående, ca. kr. 500.000, når vi 
når frem til 31.12. Hvis vi kommer til at mangle midler til opståede behov, kan vi 
ansøge om 5%-midler. 

o Alle menighedsråd har fået de penge, de har ansøgt om. 
o Der skal opsættes ladestander til el-biler inden 2025. 
o Indefrosne feriepenge udbetales fra provstiet. 

• Gæld til det offentlige – se mail i DAP fra Lene Marie 
o Regnskabsfører bliver kontaktperson. 

 
7. Nyt fra præsterne 

• Præster og kirke- og kulturmedarbejder har været på besøg med rundvisning på Frejlev 
Skole. Der er aftalt to årlige møder med skolens ledelse; et møde på skolen og et i kirken. 

• Møde med FDF angående fremtidigt samarbejde. 
• Konfirmandundervisningen opstartes i uge 39. Der er 18 konfirmander i Sønderholm og 22 + 

25 i Frejlev. Det giver udfordringer. 
• Deltagelse i gudstjenester for konfirmander må blive som et led i undervisningslektionerne 

pga. COVID19-foranstaltninger. Gudstjenesterne kan evt. være med deltagelse af organist 
og kirkesangere. 

• Allehelgengudstjenester bliver med tilmelding. Der afholdes to gudstjenester i hver kirke. Kl. 
16 og 17 i Sønderholm, kl. 19 og 20 i Frejlev. 

• Gudstjenesteliste er under udarbejdelse. 



 

	

 
       7a. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

• Der afholdes inspirationsaften for medarbejdere og menighedsråd 24. november kl. 17-20. 
Opslaget kan ses på menighedsraad.dk 

• Poul ØM sørger for, at Annee får adgang til menighedsrådets postkasse på DAP’en. 
 

8. Nyt fra udvalgene 
• Der mangler stadig en stander til håndsprit. Stander i Sønderholm sendes til Frejlev. 
• Der afholdes møde i kirkegårdsudvalget onsdag 23. september kl. 15 i Sønderholm. 
• Aktivitetsudvalget planlægger fremad med forbehold for Corona. 

 
9.  Kirkecenter/sognegård 

• Bosch stangstøvsuger indkøbt til en pris på kr. 3000. 
o Taget til efterretning 

 
10. MR-valget 

• Tak til valgudvalget. 
• 6. oktober kl. 19 skal der afholdes ekstraordinær valgforsamling i Sønderholm Sognegård. 
 

11. Nyt fra FDF 
• Landslejren næste år er aflyst. 
• Pt er der ca. 85 medlemmer. 
• Der er salg af lodsedler 7. oktober 
 

12. Nyt fra Frejlev Samråd 
• Der arbejdes videre med det grønne Frejlev. Møde afholdes 1. oktober. 

 
13. Eventuelt 

• Opfordring til at kommunikere ud omkring brug af sognegård og kirkecenter i disse Corona-
tider. Lotte er tovholder. 

• Nyt fra rødderne 
 

Referent 
Hanna Kristensen 



 

	

 


