
Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd Onsdag d. 9.
marts 2022 kl. 17.00-20.30 i Frejlev

Til stede: Peter Stoffersen, Leif Jensen, Rikke Sommer Eriksen, Jørn Skøtt Andersen, Peter
Asboe-Hermansen, Anne Bonde, Mads Sølver Pedersen, Jens Pedersen, Jørn Mortensen, Helle Bang,
Karen Eskesen, Povl Thomsen
Fraværende: Gerda Buus Larsen, Lotte Lyngby

Godkendelse af dagsorden
● Dagsordenen blev godkendt

Til drøftelse:

● Godkendelse af regnskab for 2021 v/ Lene-Marie (se bilag 1)
○ Regnskabet er godkendt. Årsrapport afleveret onsdag d. 9. marts 2022 kl. 17.17.

● Rullebord og foldeborde til Frejlev Kirkecenter (se bilag 2)
○ Det besluttes at indkøbe to foldeborde og et rullebord.

● Gelænder til trappe ved Frejlev kirkecenter
○ Et tilbud er indhentet og vil blive behandlet på Kirke-og Kirkegårdsudvalgets næste

møde.

Til orientering:

● Nyt fra formanden
○ Ny aftale med Nibe Avis om Sønderholm-Frejlev kirkeblad (se bilag 3).

Det besluttes, at aftalen videreføres.
○ Henvendelse fra Børnesagens Fællesråd.

Der indsamles i forvejen til denne organisation, og denne ordning videreføres uden
ændringer.

○ Mediecenteret DKM har ansøgt om støtte til en konfirmationsfilm.
Det besluttes at donere 500 kr.

○ 21. april afholdes formandsmøde i Nibe-Vokslev Sognegård. Forslag til dagsorden skal
sendes inden 1. april.

○ Vi har modtaget en forespørgsel om udstilling af foto-værker i Kirkecenteret
Det besluttes ikke at imødekomme dette.

● Kirkecenter/sognegård
○ To tilbud på ombetrækning af stole i konfirmandstue og mødelokale i Sønderholm

Sognegård præsenteres på næste menighedsrådsmøde.
○ Leif Jensen genoptager funktionerne som kirkeværge og kontaktperson for Sønderholm

Sognegård.
● Nyt fra kassereren



○ 15. april udmeldes driftsrammen for 2023 fra provstiet.
Økonomiudvalget skal aflevere et foreløbigt budget d. 15. juni. Input til budgettet skal
være økonomiudvalget i hænde senest d. 16. maj.

● Nyt fra kontaktpersonen
○ Status på ansættelse af ny organist

Arne Jørgen Fæø er ansat som ny organist og starter d. 19. april. Margit Mühlback
fratræder d. 31. marts, og den mellemliggende periode skal dækkes af vikarer.

○ Det gamle el-klaver i Sønderholm må bortskaffes.
● Nyt fra kirkeværgerne

○ Indvendig renovering af Sønderholm Kirke skal planlægges. Det besluttes at igangsætte
kontakt til relevante rådgivere.

○ Møde med Per Seeberg er afholdt omkring indvendig renovering af Frejlev Kirke.
Materiale skal udarbejdes og indsendes til provstiet til godkendelse inden 1. april.

● Nyt fra udvalgene
○ Afskedsreception for Margit.

Nibe Avis kontaktes vedr. en eventuel artikel. Koncert og afskedsreception annonceres i
Nibe Avis, i Kirkebladet og på facebook.

○ Der serveres rundstykker og kaffe efter gudstjenesten inden sogneindsamlingen søndag
d. 13. marts.

○ Der er sangaften i Sønderholm Kirke tirsdag d. 15. marts. Koncert med Line Mortensen
Trio er afholdt d. 8. marts.

○ Der er indkommet et tilbud på belysning af Sønderholm Kirke, som vil blive yderligere
behandlet i Kirke- og Kirkegårdsudvalget.

● Kirkekaffeliste

Udarbejdelse af ny liste for den kommende periode igangsættes.

● Set og sket
○ Intet at referere

● Nyt fra præsterne
○ Intet at referere

● Nyt fra medarbejderrepræsentanten
○ Intet at referere

● Eventuelt
○ 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


