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Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Onsdag d. 4. maj 2022 kl. 17.00-20.30 i Frejlev 
 

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. 

Fraværende: Lotte Lyngby 

 
Godkendelse af dagsorden 

• Punktet om ansøgning fra FDF er tilføjet, og dagsordenen er herefter godkendt. 
 
Til drøftelse 

• Udspecificering af forbrug i Sognegård og Kirkecenter af f.eks. vin. Af hensyn til regnskabet skal 

forbruget udspecificeres nærmere end hidtil. 

Det besluttes, at forbruget af vin fremover løbende registreres på en seddel opsat i hhv. 

Kirkecenter og Sognegård. 

• Ansøgning fra Familieklub Frejlev om brug af lokale i Frejlev Kirkecenter, se bilag 1 

Det besluttes, at Familieklubben må bruge lokalerne på de betingelser, som er aftalt med 

kirkecenterets kontaktperson. I tilfælde af bisættelser eller andre arrangementer, kan 

Familieklubben ikke bruge kirkecenteret. Aftalen evalueres ved årets udgang. 

• Drøftelse om dåbspraksis, se bilag 2. 

Takket være de mange dåb i Frejlev besluttes det at lave en forsøgsordning fra september til 

august, hvor der ca. hver 4. søndag er mulighed for at afholde en dåbsgudstjeneste i Frejlev 

med 2 dåb med den hensigt at begrænse antallet af dåb i den almindelige gudstjeneste i 

Frejlev til 1. De søndage, hvor der er mulighed for dåbsgudstjeneste i Frejlev, afholdes der 

som udgangspunkt ikke gudstjeneste i Sønderholm.  Ordningen evalueres efter 1. kvartal 

2023. 

• Den aflyste tema-dag d. 1. maj foreslås flyttet til torsdag d. 15. sept. med start kl. 17.00. Der er i forvejen 

planlagt et MR-møde den dag, som aflyses, idet næste MR-møde er d. 6. oktober.  

Temadagen afholdes d. 23. oktober, 2022 efter gudstjenesten kl. 9.30.  

• Ansøgning fra FDF, se bilag. 

Det besluttes ikke at imødekomme ansøgningen. 

 

Til orientering: 
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• Nyt fra formanden 

o Klaveret på organistkontoret vil blive fjernet og erstattet med reoler. 

o Der bestilles hylder inkl. montering til depotrummet ved sal C i kirkecenteret i Frejlev for 

8.250 kr + moms. 

o Der er afholdt formandsmøde for Vestre Provsti. 

o Der er modtaget et tilbud for jorden i Nyrup Enge. Spørgsmålet bliver viderebehandlet i 

præstegårdsudvalget.  

• Nyt fra præsterne 

o En foreløbig gudstjenesteliste er fremlagt.  

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten  

o Det nyligt afholdte medarbejdermøde var godt. Det foreslås, at der fremover igen 

afholdes 2 årlige medarbejderarrangementer. 

• Kirkecenter/sognegård 

o Aftalen med First Step om levering af papirvarer er opsagt pr. 1. juni 2023.  

o Der er modtaget et tilbud på slutrengøring af Sognegården efter byggeprojektet. 

Alternativt tilbud vil blive indhentet. 

o Der har været eftersyn af transmission af lyd og billede fra Sønderholm Kirke til 

Sognegården. Der kan kun transmitteres lyd og ikke billede, og det kan ikke repareres 

inden konfirmationerne.  

• Nyt fra kassereren 

o Budgettet for 2023 vil blive udarbejdet på næste møde i Økonomiudvalget. Input 

modtages senest d. 16. maj og gerne før.  

o Godkendelse af kvartalsrapport, se bilag 3. 

Kvartalsrapporten er godkendt. 

o Godkendelse af, at regnskabsførerens assistent får læse-adgang til menighedsrådets 

driftskonto. 

Anmodningen er godkendt. 

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Det årlige, obligatoriske medarbejdermøde er afholdt. 

o Den nyansatte organist er i gang med opstart.  

o Orientering om igangværende MUS-samtaler. Samtalerne afsluttes i løbet af maj.  

• Nyt fra kirkeværgerne 

o Status på nyt tag på Sønderholm Sognegård: 
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Projektet skrider frem i henhold til tidsplanen. Der er udført ekstra, uforudsete arbejder 

for i alt ca. 30.000 kr + moms.  

Der er modtaget tilbud på udvendig maling af vinduer og dørpartier i mellemgangen og 

sognesalen. Det besluttes at iværksætte dette arbejde.  

Der er indhentet tilbud på 4 udvendige lamper. Dette vil blive behandlet, når der er 

overblik over projektets endelige økonomi.  

o Der er modtaget et tilbud på et skur til benzinbeholder på 17.000 kr + moms til 

Sønderholm. Det besluttes at undersøge muligheden for at anskaffe en anden type tank.   

o Status på indvendig renovering af Frejlev Kirke: 

Materiale fra arkitekten er indsendt til provstiet. Der er indgået kontrakt med arkitekten 

om rådgivning og bistand under renoveringen. 

Det planlægges at ansøge om statsmidler til projektet med ansøgningsfrist d. 1. 

november. 

o Der indhentes tilbud på asfaltering af p-pladsen ved Frejlev Kirke mod Nibevej. Der skal 

tages højde for krav om ladestandere fra 2024.   

o Frejlev Kirke bliver kalket udvendigt i indeværende uge.  

• Nyt fra udvalgene 

o Aktivitetsudvalg: Der er foredrag med Peter Vuust d. 17. maj. 

Sommersangsgudstjeneste 2. pinsedag. 

Efterårets program er under planlægning.  

o Præstegårdsudvalg: Rågebestanden reguleres pt. 

o Turudvalg: Årets studietur er søndag d. 2. oktober, 2022.  

• Kirkekaffeliste 

o Sommersangsgudstjeneste 2. pinsedag: Rikke og Peter H assisterer. 

• Set og sket 

o Intet at referere.  

• Eventuelt 

o Arne Jørgen sender en tak for den varme velkomst i både Sønderholm og Frejlev. 

o Naturprojektet omkring Frejlev Kirke er afsluttet. 

o Den gamle projektor og højttalere i Sønderholm Sognegården skal bortskaffes. 

o Internetforbindelsen på graverkontoret er meget langsom. Et tilbud vil blive indhentet.   

• Godkendelse af mødereferat  
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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   

 


