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Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 17.30- 20 i Frejlev 
 

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

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

Eskesen, Annee Bonde, Lene Marie Sørensen (under behandling af budget). 

Fraværende: Lotte Lyngby 

 

• Godkendelse af dagsorden 

o Dagsorden er godkendt 

• Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 

o Årets budget 2022, afleveret d. 09.06.2021 kl. 18.54, er hermed godkendt.  

• Nyt fra dagsordensudvalget  

o Orientering om fremtidig mødestruktur.  

• Nyt fra formanden  

o Forespørgsel fra Walking landscapes. https://www.metropolis.dk/en/open-call-

walking-landscapes-2021/: Det besluttes at give mulighed for en rundvisning lørdag 

d. 3. juli under opsyn og anvisning af graveren og ikke yderligere aktiviteter.  

o Forpagtning af Præstejorden:  Den nuværende forpagter tilbydes en 5 års 

forlængelse af kontrakten på de nuværende betingelser. 

• Nyt fra rådsmedlemmerne 

o Intet at referere 

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Ansættelsesudvalget har indkaldt ansøgere til samtale til stillingen som kirkesanger i 

Sønderholm  

• Nyt fra kirkeværgerne 

o Renovering of ny varmeforsyning i Frejlev Kirke (se bilag): Det tilstræbes, at arbejdet 

foregår i løbet af sommerperioden 2023.  

o Headset til Lotte: 2 headset er bevilget. 

o Tilbud på maling af Frejlev Kirkecenter: Opgaven kommer ind under de samlede, 

kommende arbejder for kirkens bygninger.  

o Der er afholdt 5 års syn på om- og tilbygning af Frejlev Kirkecenter.   

o Det er besluttet, at kirkeværger, kirke- og kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg har 
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lov til at disponere de frie midler, som er afsat i budgettet til brug i 2021. Disponeringen 

skal tage udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som er identificeret af førnævnte tre 

udvalg. Kasserer og regnskabsfører holdes løbende orienteret.  

• Nyt fra udvalgene 

o Orientering fra præstegårdsudvalg: Intet at referere 

o Orientering fra aktivitetsudvalget: Alt er udsolgt til foredrag om Regan Vest d. 10. juni. 

Det er besluttet, at alle aktiviteter i efteråret afholdes uden entré.   

• Nyt fra kassereren 

o Abonnement på kirke.dk forlænges med et år. Det besluttes at lægge ind i årshjulet i 

november at tage stilling til, om abonnementet skal forlænges yderligere.  

• Nyt fra præsterne 

o Gudstjenestelisten for efteråret er fremlagt og godkendt.  

o For den kommende konfirmandsæson bliver der 2 konfirmandhold fra Frejlev i stedet 

for 3.  

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

o Der er stillet spørgsmål til leverancen af håndsprit, dispensere og håndklæder, og det 

besluttes at undersøge kontraktvilkårene hos den nuværende leverandør.  

• Kirkecenter/sognegård 

o Ud fra de nuværende corona-restriktioner besluttes det, at kirkecenter og sognegård 

kan anvendes til kirkens egne aktiviteter, og at der åbnes for andre arrangementer efter 

sommerferien. Opfølgninger/ændringer offentliggøres på hjemmesiden. 

• Eventuelt 

o Input til ændringer af vedtægter for udvalg og enkeltposter sendes til udvalget for 

vedtægter snarest. 

• Godkendelse af mødereferat  

 
Formand for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 

Peter Stoffersen 
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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 

  

 

 


