
 
Referat	af	MR-møde	for	Sønderholm-Frejlev	Menighedsråd		
Torsdag	22.	oktober	2020	kl.	17-	20	i	Frejlev	Kirkecenter	

 
Afbud: Hanna Kristensen 

• Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelser hen ad vejen. 

 
• Godkendelse og underskrivning af mødereferat  

Referat godkendes og underskrives næste gang. Referat fra sidste møde underskrevet. 
 
• Nyt fra formanden 

• Farveafsmitning	kirkebænke	i	Frejlev	
Konsulent	Kurt	Nedergaard	kontaktes	af	Formanden	for	videre	foranstaltning.	

• MeToo	i	Folkekirken?	
Formanden	har	udfyldt	et	spørgeskema,	som	er	indsendt.	Der	er	intet	aktuelt	i	sognene.	

• Indsættelse	af	Lotte	Lyngby	
Provsten	har	fået	job	som	Domprovst	i	Århus.	Lotte	har	fået	et	kollat	og	er	hermed	officielt	indsat	
som	sognepræst	i	Sønderholm	og	Frejlev.	

• Adgang	til	MR-rådets	postkasse	
Graveren	i	Sønderholm	har	endnu	ikke	fået	adgang	til	postkassen.	Det	formelle	er	i	orden,	så	IT-
kontoret	kontaktes.	

• Diverse	ansøgninger	om	tilskud	
Menighedsplejen	har	ansøgt	om	5.000,-	kr.	Bevilges.	KFUM’s	sociale	arbejde.	De	får	fra	kollekten	i	
begge	kirker.	
Formanden	udtrykte	stor	glæde	over	valgene	til	Menighedsrådet.	
	

• Nyt fra kontaktpersonen 
En	medarbejder	har	ansøgt	om	tjenestetøj.	Vi	har	givet	tilsagn.	Kontaktpersonen	aftaler	nærmere.	

• AMO	orientering	/	status	
Kortlægningsskema	udsendt	til	medarbejderne.	Sendes	tilbage	til	Kontaktpersonen	senest	1.	
november.	Herefter	arbejdes	videre	med	APV’en.	
AMO	–	udvalget	sendes	på	arbejdsmiljøgrundkursus	i	starten	af	2021.	
	
	



 
• Rygepolitik	personale	/	øvrige	brugere/gæster	 

For	alle	ansatte	gælder,	at	al	rygning	i	arbejdstiden	ikke	er	tilladt.	Dog	må	man	ryge	hvis	man	selv	
betaler	pauser,	forudsat	at	man	forlader	arbejdsstedet.	
Gæster	må	ryge	udenfor	bygningerne	på	de	steder,	hvor	der	er	opsat	askebægre.	
I	Frejlev:	 Rygning	tillades	udenfor	hovedindgang	til	kirkecenter,	askebæger	forefindes	ved	dør.	
Rygning	tillades	udenfor	kirken,	askebæger	forefindes	ved	kirkedøren.	
I	Sønderholm:	Rygning	tillades	udenfor	Sognegården,	både	nord	og	syd	for	hovedindgangen.	
Askebæger	forefindes	begge	steder.	
Rygepolitikken	gælder	også	e-cigaretter.	
Godkendt. Bilag	lægges	op	på	hjemmesiden.	
 

• Nyt fra kirkeværgerne 
• Modtaget	tilbud	fra	North	Star	på	opgradering	af	audiosystemet	til	digital	løsning	i	

Sønderholm	Kirke.	
Vi	kontakter	firmaet	for	at	afklare	om	”brummelyden”	forsvinder	med	den	digitale	løsning.	I	
henhold	til	tilbuddet	sættes	arbejdet	i	værk	under	forudsætning	af	at	problemet	løses.	

• Orientering	om	blytækker/stillads	v.	Per	Ulrik	
Kirkegårdsudvalget	laver	en	handleplan	for	de	arbejder	der	kom	frem	på	kirkesynet	med	henblik	
på	ansøgning	af	5%’s	midlerne.	

• Beskæring	af	egetræer	ved	Frejlev	kirke	sættes	i	værk.	
 

• Nyt fra kassereren 
• Godkendelse	af	kvartalsregnskab	(udsendes	inden	mødet)	

Godkendt	
• Ligning	2021	(se	mail	på	DAP	fra	Provstiet)	

Godkendt	
• Godkendelse	af	revisionsprotokollat	for	både	Frejlev	og	Sønderholm	(udsendes	inden	

mødet)	
Protokollater for både Frejlev og Sønderholm blev underskrevet med følgende kommentarer:  
Frejlevs protokollat: Revisor har konstateret, at graveren har enefuldmagt til en 
konto. For at undgå svig mener revisor, at der skal være to til at godkende betalinger. 
 Vi mener, at vi har imødekommet revisorers anmærkning ved, at 
der maks. er 10.000,- kr. på kontoen og mener derfor, at der er begrænset risici.  
Vi har ikke flere kommentarer til protokollatet, og protokollatet blev underskrevet. 
Sønderholms protokollat:  Med hensyn til enefuldmagt til kontiene har vi ændret praksis i det nye 
fælles menighedsråd, således at der er tre, der har fuldmagt til kontiene, og at der skal to til at 
godkende betalingerne. Hvad angår tilsyn med betalingerne gennemser den folkevalgte kasserer med 
jævne mellemrum betalingerne på kontiene. 



 
Med hensyn til graverens fuldmagt til konto mener vi, at vi har imødekommet revisorers anmærkning 
ved, at der maks. er 10.000,- kr. på kontoen og mener derfor, at der er begrænset risici.  

• Endelig	godkendelse	af	budget	for	2021	
Godkendelse	af	endeligt	budget	afleveret	den	21.10.2020	kl.	15.53. 	
	Budget	er	lig	med	det	første	budget,	som	blev	afleveret	i	juni	2020,	men	der	er	følgende	tilføjelser:	
	Driftsrammen	er	på:	4.795.000,-	kr.	
	Anlægsrammen	på:	230.000,-	kr.	til	dækning	af	følgende:	
80.000,-	kr.	til	udviklingsplan	for	Sønderholm	Kirkegård	
60.000,-	kr.	til	opbygning	af	affaldsplads	på	Sønderholm	Kirkegård	
90.000,-	kr.	til	renovering	af	nordfacade	på	Sønderholm	Sognegård	
	Derudover	er	der	tillagt	207.000,-	kr.	til	dækning	af	de	indefrosne	feriepenge.	
	Derudover	er	der	fratrukket	500.000,-	kr.,	som	skal	findes	i	de	likvide	midler.	
Menighedsrådet	forventer,	at	de	500.000,-	kr.	af	de	likvide	midler,	som	skal	tilbagebetales	til	
Vestre	Provsti	bliver	betragtet	som	afdrag	på	”likviditet	stillet	til	rådighed”	og	ikke	som	
inddragelse	en	andel	af	de	”de	frie	midler”.	
Godkendt	

• Ny	internetudbyder	
Vi	vælger	Stofa.	Forbindelsen	sættes	op	til	100/100	

 
• Nyt fra præsterne 

• Gudstjenesteliste	
Der	er	et	hængeparti	angående	juleaften	og	situationen	afventes.	Der	bliver	brug	for	frivillige	
hjælpere.	Præsterne	har	menighedsrådets	tilslutning	til,	i	samarbejde	med	personalet,	at	finde	den	
bedst	egnede	løsning.	
Der	er	70	konfirmander	og	25	minikonfirmander.	
Lotte	har	fået	studieorlov	i	tre	måneder:	September,	oktober	og	november	2021.	

 
• Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet. 
 

• Nyt fra udvalgene 
• KGUV	indstiller	at	godkende	flytning	af	urne	–	se	bilag	fra	KGUV-mødet	23.9.	

Vedtaget.		
Kirkegårdsvedtægter	for	Sønderholm	Kirkegård	revideres.	
Der	har	været	indflytningssyn	i	Præstegården.	Der	var	nogle	få	ting,	der	skal	laves.	Rapporten	
færdiggøres	snarest.	



 
Fyraftensgudstjeneste	i	Sønderholm	den	27.	oktober	kl.	17.	Der	opsættes	plakat	hos	Købmanden.	
Foredrag	med	Henrik	Goldschmidt	i	Frejlev	Kirkecenter	den	3.	november	kl.	19.	Der	er	gratis	
adgang.	
 

•  Kirkecenter/sognegård 
• Kaffeliste	for	Frejlev	udsendes	gennemgået.	

Vi	køber	rengøringsmidler	hos	Scankemi.	Håndsprit	og	hygiejneartikler	købes	hos	First	Step.	
Med	hensyn	til	standere	i	våbenhuset	blev	det	besluttet,	at	der	ikke	gøres	noget	andet	foreløbigt.	
Husmoderforeningen	i	Sønderholm	undrer	sig	over,	de	ikke	må	bruge	Sognegården	til	møder.	
Lotte	har	lavet	en	skrivelse	om	brug	af	lokalerne	i	coronatiden.	Skrivelsen	ligger	på	hjemmesiden.	
Formanden	svarer.	

 
• Nyt fra Frejlev Samråd 

Intet. 
 

• Eventuelt 
• Nyt	fra	rødderne	
• Er	der	noget,	afgående	rødder	vil	byde	ind	med	fremover?	Kaffebrygning,	udvalg	mm.	

Udsættes	til	næste	møde.	
Næste	møde	starter	kl.	16.30.	
 

Referent: Egon Hostrup 
 

 


