
 

Menighedsrådsmøde Sønderholm-Frejlev januar 2023 Referat Side 1 af 4 

Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

18. januar 2023 kl. 17.00-20.30 i Sønderholm 
 

Til stede: Peter Stoffersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Karen Eskesen, Annee Bonde, Rikke Sommer 

Eriksen, Jørn Skøtt Andersen, Helle Bang, Mads Sølver Pedersen, Gerda Buus Larsen, Betina Lassen, 

Peter Asboe-Hermansen, Lotte Lyngby.  

Fraværende: Ingen 
 
Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af drøftelse af ansøgning fra seniorerne. 
 
Til drøftelse 

• Ansøgning fra seniorerne. 

o Ansøgningen fra seniorerne om tilskud er godkendt med samme beløb som sidste år.  

• Ansøgning fra FDF om støtte til udlandsrejse, se bilag 1. 

o Det besluttes at bevilge 15.000 kr. til FDF Sønderholm-Frejlev som tilskud til løbende 

aktiviteter.  

• Evaluering af familieklubbens brug af Frejlev Kirkecenter. 

o Familieklubben har ikke brugt lokalerne i 2022.  

• Drøftelse af, om vi skal anskaffe et flygel til Sønderholm Kirke samt evt. diskussion af 

finansieringsmuligheder. 

o Det besluttes at nedsætte et udvalg til at arbejde med anskaffelse af et flygel til 

Sønderholm Kirke.  

• Drøftelse af, om menstruationsprodukter skal gøres tilgængelige på toiletterne i Kirkecenter og 

Sognegård. 

o Det besluttes, at menstruationsprodukter fremover skal være synligt tilgængelige på 

toiletterne i Kirkecenter og Sognegård. 

 

Til orientering: 

• Vi har modtaget en ansøgning fra Folkekirken på Festival. Det besluttes at støtte med 1.000 kr. 

pr. kirke.  

• Vi har modtaget en ansøgning fra Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter. Det 

besluttes at støtte med 500 kr. 
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• Nyt fra formanden 

o Orgeludvidelsen afleveres fredag d.20. kl. 13.  

o Der afholdes møde med Arkitekt Ole Knudsen i Sønderholm Kirke fredag d. 20. kl. 14 

angående fjernelse af de forreste kirkebænke.    

• Kirkecenter/sognegård 

o Der er installeret en ny kaffemaskine i Frejlev Kirkecenter. 

o Det besluttes at kontakte en leverandør af gulvvaskemaskiner for vejledning om valg af 

gulvvaskemaskine velegnet til både Frejlev Kirkecenter og evt. kirkerne. 

o Det besluttes at undersøge mulighederne for en tilpasning af opvaskemaskine og 

køkken i Frejlev Kirkecenter.   

o Komfuret i Sønderholm Sognegård er gået i stykker, og der vil blive afholdt et møde med 

den bygningssagkyndige til vurdering af ny løsning. 

• Nyt fra kassereren 

o Planlægning af syn, så det er koordineret med budgetlægning.  

▪ Der afholdes provstesyn d. 18., 19. eller 26. april 2023. Dato og tidspunkt 

fastsættes af provstiet.   

▪ Den endelige godkendelse af budgettet for 2024 foregår på 

menighedsrådsmødet d. 8. juni. Ønsker til budgettet for 2024 skal være 

økonomiudvalget i hænde inden d. 1. maj. 

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Orientering om ansættelse af gravermedhjælper. Der var 58 ansøgere til stillingen. 

o Der afholdes afskedsreception for graver Jonna Gertsen søndag d. 29. januar. 

o Der bevilges deltagelse i årets kirkegårdskonference for graveren i Sønderholm.  

o  Der henstilles til, at alle aktiviteter og møder registreres i den fælles google-kalender, så 

personalet har mulighed for at planlægge rengøring. 

o Det årlige medarbejdermøde afholdes for personalet og vil blive planlagt snarest.    

• Nyt fra kirkeværgen 

o Gelænderet uden for Frejlev Kirkecenter vil blive monteret i januar. 

o Der er indkøbt to nye plæneklippere til Frejlev Kirkegård jf. budget. 

o Indvendig renovering af Frejlev Kirke: Der planlægges et koordineringsmøde med Per 

Seeberg, Kurt Nedergård, den bygningskyndige og menighedsrådets formand. 

o Der skal laves nye vedtægter for Sønderholm Kirkegård, som afspejler udviklingsplanen. 

Dette udføres af et allerede nedsat udvalg under Kirke- og kirkegårdsudvalget.  
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• Nyt fra udvalgene 

o Præstegårdsudvalg: 

▪ Der afholdes møde d. 1. februar 2023 med deltagelse af den bygningskyndige.  

▪ Der er foretaget en udtynding af træerne i præstegårdshaven. Det besluttes, at 

de resterende træer også fældes som første etape af en omlægning af 

præstegårdshaven.  

o Kirke- og kirkegårdsudvalget: 

▪ Der vil blive indhentet løsningsforslag fra Profox til genetablering af transmission 

af lyd og billede fra Sønderholm Kirke til sognegården.  

o Aktivitetsudvalg: Orientering om kommende arrangementer. 

o Turudvalg: Nytårskur afholdes d. 10. februar kl. 18 i Frejlev Kirkecenter. Indbydelser vil 

blive udsendt snarest.  

• Set og sket 

o Billeder fra bykirkegårde i Bruxelles. 

▪ Punktet udskydes til næste møde 

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

o Intet at referere. 

• Nyt fra præsterne 

o Den kommende gudstjenesteliste er under udarbejdelse. Kirkekoret og Sønderholm-

Frejlev koret vil deltage i flere gudstjenester fremover. 

• Eventuelt 

o Der afholdes et provstiarrangement d. 25. marts.  

o Endeligt program for visionsdagen d. 16. februar kl. 16.15 vil blive udsendt snarest.  

• Godkendelse af mødereferat   

 
Formand for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 

Peter Stoffersen 
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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   

 

 


