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Referat for møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 17.00-20 i Frejlev 
 

Til stede: Peter Stoffersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Helle Bang, Gerda Buus Larsen, 

Peter Asboe-Hermansen, Karen Eskesen, Annee Bonde, Jørn Skøtt Andersen, Rikke Sommer Eriksen, 

Mads Sølver Pedersen, Lotte Lyngby. 

 

• Godkendelse af dagsorden 

o Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af punkt vedr. henvendelse fra Nibe 

Turistforening. 

 

Besøg af provst Anna Døssing Gunnertoft 

  Emner: Det kirkelige liv – gudstjenester – aktiviteter 

    Medarbejdersituationen – præster – øvrige ansatte 

    Projekter – nuværende – kommende 

 

Til drøftelse 

• Profox serviceaftale: Profox har installeret ny kameraløsning samt mikrofon-opdatering i Frejlev 

Kirke og tilbyder en serviceaftale, som udvalget indstiller til vedtagelse (se bilag). 

o Det besluttes, at den nuværende serviceaftale opsiges og en ny indgås med Profox i 

henhold til tilbud herfra. Der indhentes tilbud på en tilsvarende aftale for Sønderholm.    

• Nytårskur: I lyset af den aktuelle corona-situation skal vi tage stilling til, om nytårskuren skal 

gennemføres eller aflyses - og evt. erstattes af et tilsvarende arrangement efter påske. 

o Det besluttes at afholde nytårskuren som planlagt.  

• Ny kirke i Frejlev: I forhold til byens størrelse og forventede vækst de kommende år, skal vi 

overveje, om der skal bygges en ny kirke.  

o Efter diskussion er det besluttet, at spørgsmålet om en ny kirke tages op til løbende 

vurdering over de næste år, og at der afholdes et tema-møde omkring visioner for 

kirkelivet.   

• Nibe Turistforening 

o Vi har modtaget en forespørgsel om, hvorvidt Sønderholm Kirke skal inkluderes i den 

næste udgave af Nibe Guiden. Dette er godkendt, og vi foreslår, at Frejlev Kirke også 

inkluderes.  
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Til orientering: 

• Nyt fra formanden 

o Intet at referere. 

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Status på ansættelse af organist: Stillingen vil blive slået op i indeværende uge med frist 

d. 2. februar, 2022. Samtaler og prøvespil forventes afholdt d. 15. og 16. februar.  

o Obligatorisk medarbejdermøde afholdes onsdag d. 27. april: Det besluttes, at 

medarbejderne mødes til medarbejdermøde i løbet af eftermiddagen, hvorefter 

menighedsrådet støder til til en fælles middag. Om aftenen afholdes et oplæg/workshop 

omkring trivsel og arbejdsglæde med deltagelse af både medarbejdere og 

menighedsråd.   

• Nyt fra kirkeværgerne 

o Udskiftning af tag på Sønderholm Sognegård: Der er licitation fredag d. 28. januar kl. 10. 

Arbejdet forventes udført fra uge 14 til 24.   

o Indvendig renovering af Frejlev Kirke: Planlægningen forløber i henhold til tidsplanen.  

• Nyt fra udvalgene 

o Præstegårdsudvalget har orienteret om evt. afståelse af vådområde i Nyrup Enge.  

o Aktivitetsudvalget har fastlagt forårets program.  

o Henvendelse fra RIF om årskalender (se bilag): Det besluttes at foreslå et samarbejde 

med RIF omkring en kalender, som kan uddeles sammen med eller være en del af 

kirkebladet.    

o AMU-udvalget har orienteret om, at der udarbejdes lister over leverandører i 

forbindelse med daglig drift af Sognegård og Kirkecenter.  

o Budgetudvalgsmøde afholdes i den kommende uge. Det besluttes at ændre udvalgets 

navn til ”Økonomiudvalg”.  

• Kirkekaffeliste 

o Intet at referere 

• Set og sket 

o Bispevielse: Orientering om bispevielsen afholdt i december.  

• Nyt fra præsterne 

o Diverse arealkrav bortfalder fra d. 16. og kirkelivet gennemføres med de til enhver tid 

gældende restriktioner. 
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o Der er behov for et tema-møde til diskussion af visioner for kirkelivet i vores sogne. 

Dette afholdes 1. maj efter højmesse kl. 9.30.  Ansvarsfordeling fastlægges på næste 

møde.  

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

o Intet at referere.  

• Kirkecenter/sognegård 

o Der bestilles en ny måtte til køkkenet i Kirkecenteret. 

o Projektor i sal B fungerer ikke.   

• Nyt fra kassereren 

o Intet at referere.  

• Eventuelt 

o Intet at referere 

• Godkendelse af mødereferat  

 
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   
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Navn Dato Underskrift 

Gerda Buus Larsen   

Peter Asboe-Hermansen   

Rikke Sommer Eriksen   

Lotte Lyngby   

Jørn Skøtt Andersen   

 

 


