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Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Onsdag d. 6. april 2022 kl. 17.00-20.30 i Sønderholm 
 

Til stede: Peter Stoffersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Helle Bang, Gerda Buus Larsen, Peter Asboe-

Hermansen, Karen Eskesen, Annee Bonde, Jørn Skøtt Andersen, Rikke Sommer Eriksen, Mads Sølver 

Pedersen, Leif Jensen, Lotte Lyngby. 

 
Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt 
Til drøftelse 

• Ansøgning fra Kastanjegårdens venner, se bilag 1 

o Det besluttes at imødekomme ansøgningen med 3.000 kr.  

• Vurdering af fællesindkøb i sognegård og kirkecenter; praksis og brug 

o Det besluttes at afholde et møde med værtinderne for sognegård og kirkecenter, 

ansvarlige for sognegård og kirkecenter samt kontaktperson fra menighedsrådet til at 

aftale evt. fælles indkøb og en fælles praksis samt opsigelse af kontrakten til levering af 

sanitetsvarer.  

Til orientering: 

• Nyt fra formanden 

o Stiftsmenighedsrådsmøde, se bilag 2. 3 menighedsrådsmedlemmer deltager, og 

menighedsrådet afholder forplejning. 

o 21. april afholdes formandsmøde i Nibe.  

o Konsulentrunde afholdes d. 23. juni  

o Provstiet har udbedt sig kostprisberegning på kirkegården inden 1. juni. Dette håndteres 

af graverne. 

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

o Intet at referere  

• Kirkecenter/sognegård 

o Henvendelse fra mandags-dagplejerne om brug af den store sal i Sønderholm 

sognegård. Det besluttes, at mandags-dagplejerne må bruge den store sal til leg til 

børnene. 

o Det besluttes, at stolene i konfirmandstuen i Sønderholm Sognegård ombetrækkes.    
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• Nyt fra kassereren 

o Næste års budget skal indsendes til provstiet senest 15. juni og skal derfor godkendes på 

menighedsrådsmødet d. 2. juni.  

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Programmet for medarbejdermødet d. 27. april udsendes snarest. 

o MUS-samtaler er planlagt til afholdelse i april.   

o Der afholdes uformel velkomst for organisten d. 19. april kl. 8.30 i Frejlev Kirkecenter.  

o Orientering om aftalepapir med organisten vedrørende ferie og fridage.  

• Nyt fra kirkeværgerne 

o Status på nyt tag på Sønderholm Sognegård: Opstartsmøde er afholdt, og arbejdet er 

påbegyndt. Arbejdet forventes afsluttet i uge 24. Byggemøder afholdes ugentligt i 

starten. Det besluttes at ansøge provstiet om godkendelse til at udvide projektet med 

maling af vinduer og indgangsparti udvendigt.  

o Indhentning af tilbud på afdækning af benzintønde samt opsamlingskar er igangsat. 

o Orientering om indvendig renovering af Frejlev Kirke. Da vi ikke har modtaget 

projektbeskrivelse fra arkitekten som aftalt, besluttes det, at endelig frist er sat til 

tirsdag d. 19. april, hvorefter kirkeværge og menighedsrådsformand bemyndiges til at 

afslutte samarbejdet med arkitekten.   

• Nyt fra udvalgene 

o Kirke- og kirkegårdsudvalg: Orientering om belysning af Sønderholm Kirke. Det 

besluttes, at den udvendige belysning af Sønderholm Kirke skal etableres. Der laves en 

samlet prioriteret liste over igangværende og fremtidige projekter, hvori belysning af 

kirken vil indgå. 

o Orientering fra Præstegårdsudvalget. Mindre vedligeholdsarbejder vil blive foreslået til 

inkludering i budgettet.  Rågebestanden er fortsat problematisk, og der arbejdes videre 

mod en permanent løsning. 

o Aktivitetsudvalg: Foredrag med Theresa Lundquist d. 20. april i Sønderholm Sognegård. 

o Temadagsudvalg: Udvalget har besluttet, at temadagen planlagt til d. 1. maj udsættes til 

efteråret pga. travlhed. Dato fastsættes på næste menighedsrådsmøde. 

• Kirkekaffeliste 

o Intet at referere 

• Set og sket 

o Intet at referere 
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• Nyt fra præsterne 

o Senderen mellem Frejlev kirke og kirkecenteret er defekt, og Profox har igangsat 

udskiftning. 

o Børnegudstjenesterne er genstartet med stort fremmøde.  

• Eventuelt 

o Der bliver installeret en ny projektor i konfirmandstuen i Sønderholm Sognegård. 

o Det årlige serviceeftersyn af AV-system i Sønderholm Kirke og Sognegård vil blive udført 

29. april.  

• Godkendelse af mødereferat  

 

 

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   
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Navn Dato Underskrift 

Lotte Lyngby   

Jørn Skøtt Andersen   

 

 

 

 


