
 
Referat for møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

11. februar 2021 kl. 17.00 - 20 via Teams 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
o Dagsordenen er godkendt 

2. Nyt fra formanden 
o Vedtægter på hjemmesiden (passwordbeskyttet?) 

▪ Vedtægterne indeholder ikke personoplysninger, så der er ikke behov for 
beskyttelse med password. 

o Nyt fra menighedsrådsforeningen 
▪ Der vil blive fastsat nye datoer for aflyste arrangementer.  

o Ansøgning fra Sønderholm-Frejlev Seniorer 
▪ Seniorforeningen, som har 240 medlemmer, står for det kirkelige ældrearbejde, 

og dette samarbejde fungerer godt. Det er besluttet, at vi vil støtte med det 
samme beløb som sidste år, dvs. 11.000 kr.  

o Folkekirkens Hus 
▪ Folkekirkens Hus giver nu mulighed for at streame deres arrangementer.  

o Vådområde i Nyrup Enge 
▪ Menighedsrådet er blevet bedt om at bakke op om en ansøgning til 

Naturfredningsforeningen om udlægning af vådområde i Nyrup Enge. Det er 
besluttes, at menighedsrådet bakker op om ansøgningen. 

o Etablering af kontor 
▪ TL Byg har afgivet tilbud på at etablere et kontor i Frejlev Kirkecenter til kirke- og 

kulturmedarbejderen. Placeringen af kontoret er uafklaret og skal planlægges 
med involvering af de berørte medarbejdere. Der er taget højde for 
omkostningen i budgettet.  
Formand for centerudvalget, kontaktperson, formand for menighedsrådet og 
bygningssagkyndig mødes om sagen.  

3. Nyt fra rådsmedlemmerne 
o Det er menighedsrådets opfattelse, at præsterne har tilpasset gudstjenesterne til 

Corona-forholdene på en rigtig god måde.  
  



 
4. Nyt fra kontaktpersonen 

o Personalet har valgt personalerepræsentanter til AMO-udvalget. Nye medlemmer er 
graveren i Sønderholm og kirke- og kulturmedarbejderen. 

5. Nyt fra kirkeværgerne 
o Kirkeværgen for Sønderholm planlægger at afholde et møde med den tidligere 

kirkeværge og bygningssagkyndig til overlevering.  
o Nyt køleskab i Frejlev Kirkecenter 

▪ Køleskabet til drikkevarer etc. er gået i stykker. Reparation vurderes at være for 
dyrt, og det vedtages at indkøbe et nyt køleskab. Prisen er ca. 10.000kr.  

o Varmefordeling i Frejlev Kirke 
▪ Varmen fordeles meget uhensigtsmæssigt og ujævnt i kirken. Varmesystemerne 

er generelt meget støjende og dårligt fungerende i begge kirker. Det besluttes at 
undersøge, om varmesystemet kan forbedres samtidig med den planlagte 
indvendige reparation i Frejlev Kirke.  

▪ Kirkeværgen planlægger at afholde møde med konservator Kurt Nedergaard og 
en maler til planlægning af indvendig reparation af Frejlev Kirke samt til 
vurdering af varmesystemet i kirken. Præst, kirkeværge, formand for 
kirkegårdsudvalget, formand for menighedsrådet og graver i Frejlev deltager. 

o Skilt under info-tavle 
▪ Det besluttes at opføre et skilt med retningslinjerne for plæne-gravstederne i 

Frejlev under info-tavlen.  
6. Nyt fra udvalgene  

o Orientering fra præstegårdsudvalg 
▪ Formanden for præstegårdsudvalget har fremskaffet papirer fra tidligere udvalg. 

Kassereren vil som tidligere medlem af udvalget supplere med evt. manglende 
oplysninger. Der vil blive afholdt et møde snarest i præstegårdsudvalget med syn 
af præstegården. 

o Orientering fra aktivitetsudvalg 
▪ Aflysninger eller udskydelser af arrangementer udmeldes på Facebook og 

hjemmeside i forhold til skiftende corona-restriktioner.  
o AMO-udvalg 

▪ Der foreligger en sag hos Arbejdstilsynet pga. manglende kemiske 
risikovurderinger. Der er frist d. 22. februar, og det besluttes at bede om 



 
udsættelse til d. 31. marts. Graver i Sønderholm har henvendt sig til FAR, hvor vi 
kan få konsulentrådgivning gennem provstiet.  

7. Nyt fra kassereren 
o Medlemskontingent for Aalborgprovstiernes menighedspleje. (Kontingentet er 1.000kr 

for hvert sogn, dvs. 2.000kr i alt). 
▪ Det besluttes at betale 2.000kr i kontingent.  

o Orientering om årsregnskab for 2020.  
▪ Der forventes et overskud på ca. 150.000kr.  
▪ Regnskabsføreren er inviteret med til næste menighedsrådsmøde d. 11. marts til 

gennemgang af årsregnskabet, hvis det kan afholdes som fysisk møde. 
Regnskabsføreren vil også give en kort introduktion til folkekirkens økonomi og 
regnskab.  

o Kassereren udsender et udlægsskema til rådsmedlemmer og kirkens ansatte til brug ved 
udlæg.  

8. Nyt fra præsterne 
o Gudstjenestelisten er godkendt.  
o Bedeslagene kan ikke høres inde i kirken i Sønderholm.  

▪ Kirke- og kirkegårdsudvalget vil tage det op på udvalgets næste møde.  
o For at være forberedt på evt. corona-restriktioner i påsken, planlægger præsterne at 

sørge for at filme en påskegudstjeneste, så optagelsen er tilgængelig, hvis der stadig er 
begrænset adgang til gudstjenester.  

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 
o Kirkens medarbejdere vil meget gerne møde de nye medlemmer af menighedsrådet og 

foreslår at mødes på Teams til en præsentation. Det besluttes at imødekomme dette 
ønske. Kontaktpersonen og formanden for menighedsrådet planlægger og indkalder til 
et møde.  

o Oplæg om kirkegårdsdrift 
▪ Graver i Sønderholm har givet menighedsrådet en orientering om 

kirkegårdsdriften 
10. Kirkecenter/sognegård 

o Intet at referere 
  



 
11. Eventuelt 

o Formanden for kirkegårdsudvalget indkalder til udvalgsmøde snarest 
o Der er fremsat ønske om, at mødereferatet lægges på hjemmesiden hurtigst muligt 

efter rådsmøder. Det besluttes at imødekomme dette ønske. 
Formand for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 

Peter Stoffersen 
Ved underskrift godkendes referatet 

Navn Dato Underskrift 

Peter Stoffersen 
  

Mads Sølver Pedersen 
  

Povl Thomsen 
  

Jens Pedersen 
  

Leif Jensen 
  

Helle Bang 
  

Karen Eskesen 
  

Gerda Buus Larsen 
  

Peter Asboe-Hermansen 
  

Rikke Sommer Eriksen 
  

Lotte Lyngby 
  

Jørn Skøtt Andersen 
  

 


