Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd
Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 17.00-20 i Sønderholm
Til stede: Peter Stoffersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Helle Bang, Gerda Buus Larsen,
Rikke Sommer Eriksen, Jørn Skøtt Andersen, Peter Asboe-Hermansen, Karen Eskesen, Annee Bonde.
Fraværende: Lotte Lyngby, Mads Sølver Pedersen
• Dagsordenen er godkendt
Til drøftelse:
• Fremlæggelse og godkendelse af det endelige drifts- og anlægsbudget for 2022
Årets drifts- og anlægsbudget for 2022, afleveret d. 13.10.2021 kl. 18.38 er hermed godkendt
• Hvilke organisationer/formål indsamler vi til gennem kollekten og ellers?
o Det besluttes at bibeholde de nuværende indsamlingsformål gennem kollekten. Andre
ansøgninger tages der stilling til løbende.
• Hvordan skal mindesammenkomster prioriteres i forhold til andre brugere af kirkecenter og
sognegård?
o Evt. samarbejde mellem Kirkecenter og Sognegård i forhold til mindesammenkomster
o Det besluttes, at mindesammenkomster er velkomne i Kirkecenter og Sognegård, hvis
lokalerne ikke er optaget af kirkens egne aktiviteter (f.eks. minikonfirmandundervisning). Der opfordres til, at man overvejer at bruge
Kirkecenter/Sognegård i det andet sogn end der, hvor begravelsen/bisættelsen foregår,
hvis dette er optaget.
Listerne med priser og menu ved mindesammenkomster er opdateret.
Det besluttes, at Kirkecenter og Sognegård ikke udlejes til brug for andre private
højtideligheder end mindesammenkomster efter begravelser/bisættelser.
• Gennemgang af vedtægter
o Vedtægterne er godkendt.
• Belysning af Sønderholm Kirke
o Det besluttes, at Kirke- og kirkegårdsudvalget skal undersøge, hvordan belysning af
Sønderholm Kirke samt generel udebelysning kan etableres/opdateres.
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• Hvad skal der ske med de ”gamle” højskolesangbøger (gemmes, sælges, gives væk)?
o Det besluttes at donere de gamle Højskolesangbøger til organisationer i lokalområdet.
Til orientering:
• Nyt fra formanden
o Aalborg Kommune afholder lodsejermøde omkring vådområde Nyrup Enge d. 26.
oktober, 2021 kl. 19-21 i Forsamlingshuset i St. Restrup
o Indvendig renovering af Frejlev Kirke: Kurt Nedergaard og Peter Seeberg er orienteret
om tidsplanen vedtaget på sidste menighedsrådsmøde.
• Set & Sket
o Nyt fra Kirkegårdsledernes årsmøde.
• Nyt fra præsterne
o Hellig 3 kongers søndag afholdes gudstjeneste i Frejlev kl. 17 med let servering bagefter.
o Folkekirkens Nødhjælps indsamling afholdes 13. marts 2022. Tidligere koordinator er
indsamlingsleder i Frejlev, mens posten for Sønderholm er ubesat indtil videre.
o Julearrangementer er planlagt. Ved arrangementer for børnehavebørn besluttes det at
tilbyde transport for børnehusene i St. Restrup.
o En del af mini-konfirmandforløbene er gennemført og afsluttet med stor succes.
o Lyd- og billedanlæg i Frejlev Kirkecenter i sal B er ude af drift igen. Leverandøren er
orienteret, og vi afventer svar. Det besluttes at indhente en vurdering af anlægget fra en
3. part, da nuværende leverandør har været involveret adskillige gange uden at løse
problemet tilfredsstillende.
o I Sønderholm bruges saft i stedet for altervin ved nadveren. Det besluttes at bruge
almindelig altervin fremover som i Frejlev.
• Nyt fra medarbejderrepræsentanten
o Intet at referere
• Kirkecenter/sognegård
o Er der stole/borde nok i Frejlev Kirkecenter? Der skulle være plads til 170 personer i
lokalerne: Det besluttes, at det maksimale antal sættes til 120 personer i Frejlev
Kirkecenter.
o Pga. de mange aktiviteter er det svært for personalet at nå at gøre rent.
o Der er ofte vådt på gulvet i køkkenet og dermed glat, og det besluttes, at værtinden for
kirkecenteret kan indkøbe passende fodtøj.
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o Betrækket på stolene i konfirmandstue og møderum i Sønderholm Sognegård er
snavset, og det besluttes at udføre rensning eller ompolstring.
o Den tekniske rådgivning og bistand vedr. udskiftning af taget på Sønderholm Sognegård
skal godkendes af provstiet.
Nyt fra kassereren
o 3. kvartalsrapport er under udarbejdelse og fremlægges på næste møde.
Nyt fra kontaktpersonen
o 3. november afholdes møde om Geoflex med Svenstrup.
o Der er fundet en organistvikar til Sønderholm juleaften. Ansøgning om honorering er
godkendt.
Nyt fra kirkeværgerne
o Varmesystemet i Sønderholm Kirke er i uorden, og leverandøren besigtiger anlægget 14.
okt. sammen med kirkeværgen.
o Udskiftning af takstræer på Frejlev Kirkegård bliver udført i denne uge, og dermed er
alle opgaver fra forårets kirkesyn udført.
o På Frejlev Kirkegård er det problematisk at komme til alle gravsteder med rollator pga.
gruset. Kirke- og kirkegårdsudvalget tager stilling til, hvordan det kan løses.
Nyt fra udvalgene
o Foredrag med Christian Grau er afholdt med 85 tilhørere.
Kirkekaffeliste
o Intet at referere
Eventuelt
o Næste års mødedatoer samt dato for nytårskur skal fastsættes på næste møde.
o Nytårskur for personale og menighedsråd afholdes 21. januar, 2022.
o Det overvejes at oprette en frivillig-liste
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
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