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Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Onsdag d. 16. november 2022 kl. 17.00-20.30 i Sønderholm 
 

Til stede: Peter Stoffersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Peter Asboe-Hermansen, Karen Eskesen, 

Annee Bonde, Rikke Sommer Eriksen, Lotte Lyngby, Jørn Skøtt Andersen, Helle Bang, Betina Lassen, 

Mads Sølver Pedersen, Gerda Buus Larsen.  

 
Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt 
 
Til drøftelse 

• Konstituering 
o Formand. Peter Stoffersen er genvalgt. 
o Næstformand. Mads Sølver Pedersen er genvalgt. 
o Kirkeværge(r). Jens Pedersen er genvalgt som kirkeværge for begge kirker. 
o Kasserer. Povl Thomsen er genvalgt.  
o Kontaktperson. Helle Bang er genvalgt.  
o Sekretær. Karen Eskesen er genvalgt. 
o Bygningskyndig. Flemming Larsen er valgt.  

• Gennemgang af kvartalsrapport til godkendelse med underskrift af formand og kasserer (se 
bilag 1) 

o Kvartalsrapporten er godkendt og underskrevet. 

• Salg/engangskompensation af jord vedr. jordfordeling Nyrup enge. 
o Det besluttes at godkende salget af 7,1297 ha beliggende i Nyrup Enge til en pris af 

821.117 kr nt. Jorden indgår i en jordfordeling i forbindelse med udtagelsen af 100.000 
ha lavbundsjord som vedtaget i et bredt politisk forlig. Aftalen er forhandlet med 
jordfordelingsplanlæggeren på vegne af Landbrugsstyrelsen. Aftalen underskrives af 
Formand og Næstformand på vegne af et enigt menighedsråd.  

• Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 12. marts 2023 
o Det besluttes, at husstandsindsamlingen gennemføres og evt. kombineres med andre 

arrangementer.    

• Temadag d. 16. februar 2023 
o Intet at referere.  

• Skal vi oprette en filmklub? 
o Det besluttes at nedsætte et udvalg bestående af Jørn Skøtt Andersen, Gerda Buus 

Larsen og Karen Eskesen, som vil afsøge mulighederne for at vise film fremover.  
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Til orientering: 

• Nyt fra formanden 

o Vi har modtaget en ansøgning fra 3 elever fra Vesterbølle Efterskole om støtte til rejser. 

Det besluttes, at ansøgningen ikke imødekommes. 

o Der afholdes konsulentrunde i Sønderholm Kirke mandag d. 21. november kl. 13.35.   

• Nyt fra udvalgene 

o Kirke- og kirkegårdsudvalget 

Udvalget indstiller: 

▪ at begge kirker indgår i Vejkirkefolder 2023 på linje med tidligere år.  

Dette er vedtaget. 

▪ at der bevilges midler til frostfri vandhane på Frejlev Kirkegård (Jens indhenter 

tilbud). 

Dette er vedtaget.  

▪ at der bevilges midler til, at landskabsarkitekt Hanne Lynge kan lave en detaljeret 

overgangsplan for afd. A på Sønderholm Kirkegård, som står over for 

omdannelse (Annee indhenter overslagspris). 

Dette er vedtaget. 

Det besluttes, at belysningen af Frejlev Kirke vil blive tændt i aftentimerne fra 1. søndag 

advent til Helligtrekonger.  

    Orientering om renovering af Frejlev og Sønderholm kirker. 

▪ Det besluttes at arbejde videre med løsningen med el-varme under bænkene i 

Frejlev Kirke, fordi det giver den mest fleksible opvarmningsform og mest 

nænsomme renovering, hvor der tages hensyn til Per Kirkeby udsmykningen. 

• Nyt fra præsterne 

o Menighedsrådet har modtaget et oplæg fra organisten om en udvidelse af brugen af 

Sønderholm Kirke. Der arbejdes videre med dette forslag.  

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten  

o Orientering fra medarbejderrepræsentanten. 

• Kirkecenter/sognegård 

o Orientering om kirkecenter og sognegård. 

• Nyt fra kassereren 

o Det besluttes at godkende indkøb af salmebøger med noder til brug for kirkekoret.  

• Nyt fra kontaktpersonen 



 

Menighedsrådsmøde Sønderholm-Frejlev 16. november 2022 Referat Side 3 af 4 

o Orientering fra kontaktpersonen. 

• Nyt fra kirkeværgen 

o Intet at referere. 

• Eventuelt 

• 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   

Betina Lassen   

Helle Bang   

Karen Eskesen   

Gerda Buus Larsen   

Peter Asboe-Hermansen   

Rikke Sommer Eriksen   

Lotte Lyngby   
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Navn Dato Underskrift 

Jørn Skøtt Andersen   

 

 

 

 


