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Referat for møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  
Torsdag d. 6. maj 2021 kl. 17- 20 i Sønderholm 

 
Til stede: Peter Stoffersen, Mads Sølver Pedersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Helle 
Bang, Gerda Buus Larsen, Rikke Sommer Eriksen, Lotte Lyngby, Jørn Skøtt Andersen, Peter Asboe-
Hermansen, Karen Eskesen, Annee Bonde. 
 
• Godkendelse af dagsorden 

o Dagsorden er godkendt 
• Godkendelse af mødereferat  

o Referatet er godkendt 
• Nyt fra formanden 

o Ansøgning fra Sønderholm Borgerforening: Ansøgning om 9.000 kr til flagallé i 
Sønderholm er godkendt. 

o Tilbud på etablering af nyt kontor: Tilbuddet er godkendt, og arbejdet iværksættes. 
o Ny Provst er ansat 
o Kursus for ansatte og Menighedsråd AMO: Kursusdag afholdes d. 31. maj med fokus på 

stress og ergonomi. Ansatte og medlemmer af menighedsrådet er inviteret til at deltage. 
Ved tilmelding sendes også besked til kontaktpersonen.    

o ”Projektet” om ændring af portal/låge v. præstegård i Sønderholm: Projektet er 
godkendt af provstiet, videresendt til stiftet og derfra sendt til udtalelse fra 
kirkegårdskonsulenterne.   

o Praktikplads – AUB: Orientering om AUB. 
• Nyt fra rådsmedlemmerne 

o Intet at referere 
• Nyt fra kontaktpersonen 

o Stillingen som kirkesanger er opslået med ansøgningsfrist. d. 31. maj.  
• Nyt fra kirkeværgerne 

o Frejlev: Orientering om projektet på Kirkebakken.  
Status fra konsulenten på indvendig renovering af Frejlev Kirke vil blive indhentet 
snarest. 

o Sønderholm: Kirken vil blive kalket i løbet af de næste måneder. Renovering af 
nordfacaden på den gamle del af sognegården igangsættes. Udbedring af beskadigede 
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kvadrefuger på sydsiden af kirken igangsættes.    
• Nyt fra udvalgene 

o Orientering fra præstegårdsudvalget: Præstegårdssyn er blevet udført, mødereferat vil 
blive udsendt snarest.  

o Dagsorden for tema-dag for menighedsrådet d. 11. maj vil blive udsendt snarest.  
o Aktivitetsudvalg: Foredrag om Regan Vest er udsat men ny dato er ikke fastsat 
o Kirke- og kirkegårdsudvalg: Der afholdes kirke- og bygningssyn d. 12. maj. Udvalget 

mødes umiddelbart efter modtagelse af synsrapporten.  
o PR-udvalg: Hjemmesiden er under omstrukturering.   

• Nyt fra kassereren 
o Budgetudvalget er i gang med at udarbejde næste års budget. Næste møde er 18. maj. 

Budgettet skal godkendes af menighedsrådet på det kommende møde d. 9. juni. Input 
fra kirke- og bygningssyn skal være udvalget i hænde ved udgangen af maj.  

o Der gøres opmærksom på, at alle fakturaer bør have påført en reference og beskrivelse 
af, hvad fakturaen dækker.   

• Nyt fra præsterne 
o Servering af kirkekaffe: Efter 6. maj må der serveres kirkekaffe igen, og det besluttes, at 

dette skal genoptages efter gudstjenesterne kl. 9.30.  
o Transmissionen fra Frejlev kirke til kirkecenteret fungerer ikke altid. Det vedtages at 

tage kontakt til en leverandør for at få rådgivning i forhold til at anskaffe et nyt anlæg. 
Der indhentes ligeledes vurdering af projektoren i konfirmandstuen i Sønderholm, som 
fungerer dårligt. 

o Ved høstgudstjenesterne i efteråret besluttes det at ikke afholde almindelig 
gudstjeneste i den anden kirke samme dag. Det årlige menighedsmøde afholdes 
sammen med høstgudstjenesten i Sønderholm.    

o Anne Lise Søndengaard vil være afløser for Lotte Lyngby, mens hun har orlov. 
o Pinsevandring i Sønderholm afholdes som sædvanligt.  
o 2. pinsedag er der friluftsgudstjeneste i Frejlev kl. 14.  

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten 
o Medarbejderne vil gerne møde menighedsrådet inden sommerferien. Det besluttes at 

gøre dette inden næste menighedsrådsmøde d. 9. juni kl. 16.30-17.30 i Frejlev. 
o Der er tidligere godkendt en bevilling til afholdelse af 2-dages studietur for 

medarbejderne, som planlægges afholdt snarest.  
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• Kirkecenter/sognegård 
o Intet at referere. 

• Eventuelt 
o Intet at referere. 

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 
  

 


