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Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Torsdag d. 11. november 2021 kl. 17.00-20 i Frejlev 
 

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

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

Bonde. 

Fraværende: Lotte Lyngby, Jørn Skøtt Andersen 
 

• Dagsordenen blev godkendt 

Til drøftelse: 

• Konstituering 

o Formand: Peter Stoffersen.  

o Næstformand: Mads Sølver Pedersen.  

o Kirkeværger: Leif Jensen for Sønderholm, Jens Pedersen for Frejlev. 

o Kasserer: Povl Thomsen. 

o Sekretær: Karen Eskesen. 

o Kontaktperson: Helle Bang. 

• Gennemgang og godkendelse af Revisionsprotokollat vedr. regnskab 2020 (se bilag) 

o Protokollatet skal godkendes med underskrifter af menighedsrådets medlemmer (bilag 

1).  

▪ Revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab 2020 er gennemgået med opklarende 

spørgsmål og underskrevet. 

o Menighedsrådet skal gøres bekendt med Revisionens bemærkninger (bilag 2). 

▪ Revisionens bemærkninger er godkendt. 

o Vilkår for revisionsopgaven skal også godkendes med underskrifter af menighedsrådets 

medlemmer (bilag 3). 

▪ Vilkår for revisionsopgaven er godkendt og underskrevet. 

o Årshjulet er vedlagt til orientering (bilag 4). 

▪ Årshjulet er taget til efterretning 

• Fremlæggelse af 3. kvartalsrapport 2021 (bilag 5). 

o 3. kvartalsrapport 2021 er godkendt og underskrevet.  

• Næste års mødedatoer.  

o Onsdag d. 12. januar, Frejlev 
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o Torsdag d. 17. februar, Sønderholm 

o Onsdag d. 9. marts, Frejlev 

o Onsdag d. 6. april, Sønderholm 

o Onsdag d. 4. maj, Frejlev 

o Torsdag d. 2. juni, Sønderholm 

o Torsdag d. 18. august, Frejlev 

o Torsdag d. 15. september, Sønderholm 

o Torsdag d. 6. oktober, Frejlev 

o Onsdag d. 16. november, Sønderholm 

o Torsdag d. 8. december, Frejlev  

• Dato for nytårskur er 21. januar, 2022. Nytårskuren er for personale, det nuværende 

menighedsråd og det tidligere menighedsråd. 

Til orientering: 

• Nyt fra formanden 

o Bispevielse 12. december kl. 14. 

o Vi har modtaget en forespørgsel fra seniorerne om at benytte kirkens hjemmeside mere 

end nu. Det besluttes, at seniorernes program og andre informationer fortsat må ligge 

på kirkens hjemmeside, men de kan ikke få adgang til selv at redigere på hjemmesiden.   

• Nyt fra udvalgene 

o Aktivitetsudvalget: Der er foredrag med Christian Hjortkær d. 18. november.  

o Kirke- og kirkegårdsudvalg: Alle opgaver fra forårets kirkesyn er udført.  

▪ Udvalget indstiller til, at der bevilges 19.000 kr + moms til en gangbro hen over 

kirkehvælvingerne i Sønderholm kirke. Den manglende gangbro blev påtalt på 

seneste provstesyn. Pengene er budgetsat næste år, men det ønskes at udføre 

arbejdet nu. Indstillingen er godkendt. 

▪ Udvalget indstiller til, at der oprettes en serviceaftale med Danfoss for 

varmestyringen i Sønderholm Kirke til 2800 kr pr. år inklusive frikald. Indstillingen 

er godkendt 

▪ Udvalget indstiller til, at både Frejlev og Sønderholm Kirke fortsat skal være 

vejkirker. Dette koster 1600 kr + moms pr. kirke. Indstillingen er godkendt. 

o Præstegårdsudvalg  

▪ Trappe ved præstegården: Udvalget indstiller, at der etableres en trappe med 

færdigstøbte betontrin. Der er indhentet billeddokumentation for, hvordan 

trappen tidligere har set ud, og det besluttes at etablere en trappe, som er i 
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overensstemmelse med bygningens historik. Indstillingen er godkendt. 

▪ Bekæmpelse af råger: Det besluttes at søge om tilladelse til regulering af 

rågebestanden via virk.dk. 

• Nyt fra præsterne 

o Kirkekaffeliste 

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten  

o De nuværende kontrakter for levering af sprit, håndklæder og toiletpapir bør evalueres. 

Kontaktpersonerne for Sognegård og Kirkecenter følger op på det. 

o Der skal tages stilling til håndtering af evt. krav om coronapas ved gudstjenesterne 

juleaften. For nuværende er der et krav om coronapas ved arrangementer med 

mulighed for min. 200 personer. Spørgsmålet vil blive behandlet på næste 

menighedsrådsmøde. I 2019 var der følgende antal juleaften i Frejlev Kirke kl. 13: 232, 

kl. 14.30: 195, kl. 16: 104.  

• Kirkecenter/sognegård 

o Rengøring af Frejlev Kirkecenter: Pga. de mange aktiviteter i kirkecenteret er det 

problematisk at få tid til rengøring. Kontaktpersonen for Kirkecenter følger op. 

o Koordinering af aktiviteter i Kirkecenter: Koordineringen af aktiviteterne vil blive 

evalueret af kontaktpersonen for Kirkecenteret, så aktiviteter ikke kolliderer med 

kirkelige handlinger.  

• Nyt fra kassereren 

o Intet at referere 

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Organist Margit Mühlback har opsagt sin stilling pr. 31. marts, 2022 for at gå på pension.  

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kontaktpersonen, præsterne, 

menighedsrådsformanden, Rikke Sommer Eriksen og Karen Eskesen. 

• Nyt fra kirkeværgerne 

o Sønderholm: Projektet om udskiftning af tag forventes fremsendt til kirkeværgen 

snarest. Der ansøges hos provstiet om, at udgiften til rådgivningen tages af de frie 

midler.  

o Gulve i Sønderholm Sognegård er blevet renoveret i henhold til listen fra forårets 

kirkesyn.  

• Eventuelt 

o Dagsordensudvalget vil evaluere ændringen af mødestrukturen efter årsskiftet, 
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herunder skal det evalueres, hvor mange menighedsrådsmøder, der skal være årligt. 

Dette indeholder også planlægning af evt. temadage.  

o Det skal undersøges, om abonnementet på kirke.dk kan fortsættes for enkelte personer, 

eller om der betales for en gruppe.   

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   

 


