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Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Torsdag d. 6. oktober 2022 kl. 17.00-20.30 i Frejlev 
 
Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt 
 
Til drøftelse 

• Mødedatoer for næste år 2023 
o Onsdag d. 18. januar i Sønderholm 
o Nytårskur: fredag 10. februar i Sønderholm 
o Temadag torsdag d. 16. februar kl. 16.00 i Frejlev 
o Tirsdag d. 7. marts i Sønderholm. Mødepligt 
o Onsdag d. 12. april i Frejlev 
o Torsdag d. 11. maj i Sønderholm 
o Torsdag d. 8. juni i Frejlev. Mødepligt 
o Onsdag d. 16. august i Sønderholm 
o Tirsdag d. 19. september i Frejlev 
o Torsdag d. 12. oktober i Sønderholm. Mødepligt 
o Onsdag d. 8. november i Frejlev. Konstituering, mødepligt  
o Torsdag d. 7. december i Sønderholm 

• Besættelse af posten hos Sønderholm-Frejlev Seniorer 
o Povl Thomsen vælges som menighedsrådets repræsentant hos Sønderholm-Frejlev 

Seniorer  

• Indvendig renovering af Frejlev Kirke 
o Den indvendige renovering af Frejlev Kirke kan ikke igangsættes som planlagt i januar 

2023. Der vil blive udarbejdet en ny tidsplan.  
o Der afholdes en konsulentrunde i Sønderholm kirke d. 21. november angående den 

indvendige renovering her.  

• Kollektliste 
o Kollektlisten er revideret og godkendt. 

 
Til orientering: 

• Nyt fra formanden 

o Møde om Kirke og Liv i Nibe avis vil blive afholdt snarest.  

• Nyt fra præsterne 

o Det besluttes at flytte det årlige menighedsmøde til en kl. 17-gudstjeneste med middag 

bagefter i stedet for at afholde det sammen med høstgudstjenesten. Mødet afholdes 
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skiftevis i Sønderholm og Frejlev.  

o Det besluttes, at der fremover kun afholdes én høstgudstjeneste årligt og skiftevis i 

Sønderholm og Frejlev. Ligeledes vil den årlige friluftsgudstjeneste fremover afholdes 

skiftevis i Sønderholm og Frejlev. 

o Der tilbydes buskørsel for børnehuset i St. Restrup til julegudstjenesten i Sønderholm 

Kirke.  

o Der afholdes i alt 14 børnegudstjenester i løbet af december. 

o Folkekoret er kommet godt fra start med i alt 24 deltagere, dog er der plads til flere 

herrestemmer.   

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

o Intet at referere.  

• Kirkecenter/sognegård 

o De dagplejere, som før benyttede Sønderholm Sognegård om onsdagen, kommer nu om 

tirsdagen hele dagen.  

• Nyt fra kassereren 

o Godkendelse af det endelige budget for 2023, bilag 1 

▪ Årets drifts- og anlægsbudget for 2023, afleveret d. 06.10.2022 kl. 19.45, er 

hermed godkendt. 

o Godkendelse af regnskab for 2021 med revisionsprotokol, bilag 2 

▪ Regnskabet for 2021 med revisionsprotokol er godkendt og underskrevet. 

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Graveren i Frejlev fratræder pr. 31. januar 2023, og der afholdes afskedsreception efter 

gudstjenesten d. 29. januar 2023. Der nedsættes et ansættelsesudvalg.  

• Nyt fra kirkeværgen 

o Intet at referere. 

• Nyt fra udvalgene 

o Aktivitetsudvalg: Orientering om fremtidige aktiviteter. 

o Kirke- og kirkegårdsudvalg afholder næste møde torsdag d. 27. oktober kl. 16.30 i 

Frejlev.  

• Set og sket 

o Intet at referere.  

• Eventuelt 

o Intet at referere. 
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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   

Jørn Skøtt Andersen   

 

 

 


