
 

Referat for møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

17. december 2020 kl. 16.30 - 20 i Frejlev 
 

 

Til stede: Peter Stoffersen, Mads Sølver Pedersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Helle 

Bang, Karen Eskesen, Gerda Buus Larsen, Peter Asboe-Hermansen, Rikke Sommer Eriksen, Jørn Skøtt 

Andersen, Lotte Lyngby 

Fraværende: Annee Bonde 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt 

2. Godkendelse og underskrivning af mødereferat  

  Referatet blev godkendt og underskrevet. Karen sørger for at få det på hjemmesiden. 

3. Nyt fra formanden 

o Fælles regnskabsfunktion 

▪ Peter Stoffersen deltager i bestyrelsen for den fælles regnskabsfunktion 

o Kirkebladet Nibe Avis 

▪ Vi fortsætter med udgivelse af tre kirkeblade årligt.  

o Orgeludvidelse Sønderholm 

▪ 13/1-2021 behandles ansøgningen ved provstiudvalgsmødet.  

o Sønderholm-Frejlev seniorer 

▪ Aktivitetsudvalget gennemgår og koordinerer datoer for arrangementer for 

seniorerne med de øvrige aktiviteter.  

o Brev fra Aalborg Vestre Provsti 

▪ Rådsmedlemmer anbefales at deltage i distriktsforeningens kurser. 

Informationer findes på DAP-en. 

o Brev fra Nedergaard ang. malet inventar i Frejlev Kirke 

▪ Se pkt. 5 

o Folkekirkens hus 

▪ Der er arrangementer i Folkekirkens Hus, som vi kan deltage i. Karen sender 

listen over arrangementer til alle.  

o Vedtægter mv. 

▪ Vedtægter for menighedsråd og diverse udvalg ligger på hjemmesiden og kan 



 
findes der efter interesse.  

o Kirkekaffe 

▪ Biskoppen henstiller til, at man for nuværende ikke serverer kirkekaffe. Det er 

menighedsrådets beslutning at gøre det, og det vedtages, at vi ikke afholder 

kirkekaffe under de nuværende corona-restriktioner. Det forventes, at kirkekaffe 

kan genoptages i løbet af foråret, og vi tager emnet op igen på næste møde.  

o Nytårsaften 

▪ Vi har mulighed for at lave ”portionsanrettet” forplejning under corona-venlige 

forhold, men vi har besluttet, at vi ikke tilbyder nogen form for servering.  

4. Nyt fra kontaktpersonen 

▪ Geo-flex samarbejde vedr. organister: Der ligger nye vedtægter til underskrift 

ved formanden.  

▪ Ny samarbejdsaftale med tidligere kirkeværge 

▪ På personalets internat i januar vælges to nye medlemmer til AMO. 

5. Nyt fra kirkeværgerne 

o Tilslutning af køreplan for reparation af Frejlev kirke indvendig 

▪ Der foreligger en rapport fra en konservator om, hvordan afskalninger på 

kirkebænkene kan repareres. Kirken skal være lukket i 4-6 uger.  

Det besluttes, at kirkegårdsudvalget mødes med konservatoren for at vurdere, 

om alle kirkebænke skal males i samme ombæring samt til gennemgang af 

køreplanen.  

o Status på låger i Frejlev 

▪ Låger er færdigmonteret. Der er en ekstraregning på 8.000 kr i forhold til 

tilbuddet pga. problemer med dige-fundamentet. Ekstraregningen er godkendt 

af menighedsrådet.  

6. Nyt fra kassereren 

o Identifikation til Spar Nord:  
For at undgå hvidvask af penge kræver Spar Nord (i lighed med andre pengeinstitutter), 
at alle i menighedsrådet afleverer en kopi af kørekort/pas med vellignende foto samt 
kopi af sygesikringsbevis.  
De “gamle” i rådet har været gennem denne proces, så det gælder kun de nyindvalgte i 
rådet. Derfor vil jeg meget gerne have kopi af kørekort eller pas samt kopi af 
sygesikringsbevis, så jeg kan aflevere det samlet i Spar Nord. Har man ikke mulighed for 
selv at tage en kopi kan det klares på aftenen. 



 
o Godkendelse af regnskabsinstruks med underskrift.  

Peter Stoffersen har godkendt regnskabsinstruks. 
Bilagene er tilrettet og der tilføjes, at kirkeværgerne får bemyndigelse til at disponere op 
til 5000 kr. uden forhåndsgodkendelse af MR.   
Peter Stoffersen er valgt som 3. person til godkendelse af betalinger.  

7. Nyt fra præsterne 

o Forespørgsel fra Kirkens Korshærs "Gården" om salgskurv i våbenhus, se bilag 

MR beslutter, at våbenhuset ikke er det rette sted til salg, men at de er velkomne til at 

sætte en salgskurv i sognegården/kirkecenteret ved udvalgte arrangementer.  

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

  Ingen emner 

9. Nedsættelse af udvalg 

o Medlemmer til de resterende udvalg skal findes.  

▪ Kirke- og kirkegårdsudvalg: Peter Asboe-Hermansen (Formand), Peter Stoffersen, 

Karen Eskesen og Rikke Sommer Eriksen.  

▪ Præstegårdsudvalg: Gerda Buus Larsen, Povl Thomsen, Mads Sølver Pedersen 

(formand). 

▪ Kultur- og aktivitetsudvalg: Rikke Sommer Eriksen (formand), Helle Bang, Karen 

Eskesen, Hanna Kristensen, Margit Mühlback, Christine Hjort Bjerre samt 

præsterne.  

▪ Valgbestyrelse: Rikke Sommer Eriksen (formand), Gerda Buus Larsen, Karen 

Eskesen 

▪ Pr- og kirkebladsudvalg: Rikke Sommer Eriksen (formand), Hanna Kristensen, 

Christine Hjort Bjerre.  

▪ Tur- og julefrokostudvalg: Peter Asboe-Hermansen (formand), Leif Jensen, Jens 

Pedersen. 

▪ Sognegården/kirkecenter: Gerda Buus Larsen (Frejlev), Leif Jensen (Sønderholm) 

▪ DAP-ansvarlig: Peter Stoffersen. 

▪ Dagsordensudvalg: Peter Stoffersen, Mads Sølver Pedersen. 

▪ Kontakt til seniorerne: Leif Jensen 

▪ Kontakt til FDF: Povl Thomsen. 

▪ Frejlev samråd/Sønderholm samråd: Helle Bang (Frejlev), Peter Stoffersen 

(Sønderholm). 

▪ AMO: Helle Bang (formand), Hanna Kristensen, Karen Eskesen, to 



 
medarbejderrepræsentanter (vælges i januar). 

▪ Budgetudvalg: Povl Thomsen (formand), Peter Stoffersen, Leif Jensen, Mads 

Sølver Pedersen samt præsterne. 

10.  Kirkecenter/sognegård 

Ingen emner 

11. Diverse abonnementer 

o Menighedsrådets blad, Kristeligt Dagblad, Kirke.dk 

▪ Man kan vælge mellem forskellige abonnementer af Kristeligt Dagblad.  

MR-medlemmer modtager Menighedsrådets blad, medmindre man selv melder 

det fra. 

i juni 2020 blev der købt adgang til kirke.dk for et år frem. Det skal undersøges, 

hvordan nye medlemmer kan få adgang.     

12. Eventuelt 

• Nyt fra rødderne 

o Ingen emner 

 
Formand for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 

Peter Stoffersen 
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