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Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

7. marts 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, Mads Sølver Pedersen, Gerda Buus Larsen, Betina Lassen, Peter Asboe-

Hermansen, Jørn Mortensen.  

Fraværende: Helle Bang, Lotte Lyngby. 
 
Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af punkt under nyt fra kassereren. 
 
Til drøftelse 

• Godkendelse af årsregnskab for 2022, bilag 1.   

o Regnskabet er godkendt. Årsrapport afleveret tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 17.16 

• Ansøgning fra Kastanjegårdens Venner, bilag 2. 

o Det besluttes at støtte med 3.000 kr.  

• Hvordan skal vi arbejde videre med vores visioner fra tema-dagen? 

o Punktet udsættes til videre behandling på næste møde. Der nedsættes et udvalg 

bestående af Peter H., Povl, Rikke, Lotte og Jørn.  

Til orientering: 

• Nyt fra formanden 

o Der er repræsentantskabsmøde i Aalborg Menighedspleje d. 22. marts. Kl. 18-21.30 i 

Hasseris Kirkes lokaler.  

o Provstesyn af vores bygninger foregår onsdag d. 19. april kl. 9-12 i Sønderholm og i 

Frejlev fra kl. 12.  

o Vi har modtaget en godkendelseserklæring vedrørende orgeludvidelsen i Sønderholm. 

o Der er afholdt afsluttende møde angående annonceringen i Kirke & Liv i Nibe Avis. Vores 

betaling vil blive forhøjet, da fordelingsnøglen er ændret.   

• Nyt fra præsterne 

o Gudstjenesteliste (bilag 3).   

o Kirkekaffeliste 

o Konfirmationer 5. og 6. maj.  

o Sogneindsamling d. 12. marts 

▪ Der er få tilmeldinger af indsamlere, og der er stadig ledige ruter. 
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o Orientering om pårørendegrupper for demente. 

o Transmission af lyd i Frejlev Kirkecenter fungerer ikke optimalt, formentlig fordi 

mikrofonen er placeret sådan, at den ikke fanger lyden fra orgel og kirkesanger godt 

nok. 

▪ Det besluttes at undersøge mulighederne for opgradering af lyd- og billedforhold 

i begge kirker.  

• Kirkecenter/sognegård 

o Der har været demonstreret gulvvaskemaskiner til Frejlev Kirkecenter, men behovet vil 

blive revurderet, før der indhentes tilbud.  

o Industriopvaskemaskinen i Frejlev kirkecenter bruges ikke på grund af køkkenets 

indretning. Der er indhentet et tilbud på en ny maskine tilsvarende den anden 

opvaskemaskine for at øge kapaciteten. Tilbuddet vil indgå som forslag til budgettet for 

2024.  

• Nyt fra kassereren 

o Underskrift af regnskabsinstruks. 

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Intet at referere.  

• Nyt fra kirkeværgen 

o Indvendig renovering af Frejlev Kirke 

▪ Der har været besøg af en konsulent fra Nationalmuseet. Vi afventer hendes 

rapport og afholder derefter møde med arkitekt og konservator.  

o Indvendig renovering af Sønderholm Kirke 

▪ Der er oprettet en byggesag om fjernelse af de forreste kirkebænke.  

o Ny el-aftale 

▪ Der er indgået en ny el-aftale med Norlys gældende for de næste 3 år. Det 

besluttes, at belysningen af Frejlev Kirke og af kunstværket på Sønderholm 

Sognegård genoptages snarest.   

o Provstesyn d. 19. april 

• Nyt fra udvalgene 

o Aktivitetsudvalget 

▪ Arrangementer for hele 2023 er planlagt og derudover har vi modtaget et tilbud 

om en koncert med Händels Messias i samarbejde med Aars Kirke. Det besluttes 

at arbejde videre med dette.   
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o Præstegårdsudvalget 

▪ Der er fældet nogle træer i præstegårdshaven, og det meste af træet er solgt.  

▪ Der er foretaget boligsyn af præstegården.   

• Set og sket 

o Billeder fra bykirkegårde i Bruxelles. 

▪ Punktet udsættes til næste møde. 

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

o Intet at referere.  

• Eventuelt 

o Intet at referere.  

• 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   

Jørn Mortensen på vegne af 

Helle Bang 
  

Karen Eskesen   

Gerda Buus Larsen   
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Navn Dato Underskrift 

Peter Asboe-Hermansen   

Rikke Sommer Eriksen   

Lotte Lyngby --- --- 

Jørn Skøtt Andersen   

 

 


