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Referat fra møde i Blovstrød menighedsråd
Torsdag den 29 august 2019, kl. 19.00

Til stede ved mødet:

Kristine K. Ravn, Mathias Harding, Tage V. Andersen, Tommy S Petersen, Paul Svennesen, Jørgen
Jessen, Lis Fjellerup og Hanne Hauberg.

Afbud: Gunhild Fjord (kursus)

Medsendt bilag: Kvartalsrapport

Valg af referent: Mathias Harding

Godkendelse af dagsorden.

Referat fra sidste møde: Hanne Hauberg foreslår flg. ændring af formulering under punkt e.:”
Beslutning vedr. byggeprojekt i sognegården”. Den nye formulering lyder:” Præstefamilien har
imidlertid ønske om en justering og evt. udvidelse af projektet, da familien gerne vil fremtidssikre
præsteboligen og dens anvendelse”.
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1.

Økonomi ved Tommy Petersen

a. Fremlæggelse af kvartalsrapport for 1. og 2. kvartal (Halvårsregnskab) for 2019.
-Punkt 2:”kirkebygning og sognegård” - varme til kirken 150% af budgettets beløb brugt. Reddes af
indtægter fra ”kirkegård” (126%)
-”Sognegårdens” budget på el sprunget. El-regninger skal gennemgås af Tommy og Tage.
-Indtægter til ”kirkelige aktiviteter” er gode (særligt indtægterne fra begravelseskaffen).
-”Præstebolig”: Stor udgift til spildevand. Budget 5.000kr. – brugt 18.000kr. Tommy undersøger
med Susan vedr. spildevand.
- Tommy indkalder fremover økonomiudvalget til møde forud for godkendelse af kvartalsrapport.
-Konklusion: Overordnet set et okay resultat, om end en noget mærkelig vej til dette resultat.
-MR godkender kvartalsrapporten.
b. Indkøb af møbler til kontor.
-Vi skal søge om 15.000 kr til indkøb af møbler til Kristine Ravns kontor. Der er penge tilovers af
de bevilgede midler til Mathias Hardings kontor, og vi vil derfor søge om at bruge af disse penge.
-MR beslutter, at der søges om disse 15.000 kr.

2. Beslutning omkring evt. nyt byggeprojekt i præstegården ved Kristine Ravn
-Allerød kommune har ikke givet tilladelse til at kælderen under præstegården kan bruges til
beboelse, da der mangler ”fri facade”. I stedet ønskes det, at bygge to værelser samt et badeværelse
på førstesalen. Arkitekt Brian Hansen anslår dette projekt til ca. 650.000 kr. Provstiudvalget har sagt
ok til projektet, såfremt Allerød Kommune kan godkende førstesalen til beboelse.
-MR er bakker op om projektet.

3

3. Brug af sognegården ved Kristine Ravn
-MR beslutter at ændre brug af sognegården ved dåb. Fra 01-02-2020 kan man maksimum
disponere over sognegården til gæster i 2,5 timer,inkl. den kirkelige handling. Desuden får man
adgang til sognegården 1 time før den kirkelige handling. Samme nye regler gælder ved
bryllupsreceptioner.
-MR beslutter at ændre brug af sognegården ved begravelseskaffe. Fra dags dato kan man
maksimum disponere over sognegården til gæster i 2,5 timer,inkl. den kirkelige handling. Desuden
får man adgang til sognegården 1 time før den kirkelige handling.

4. Meddelelser om kirke, kapel og kirkegård ved Tage v. Andersen
-Gravemedhjælper Kjeld Hansens indsats ”alene på pinden” har været særdeles god. Kjeld er – i
perioden op til den nye graver er fundet – gået op i tid, fra 30 timer til 37 timer (mandagen
inklusive).
- Om nødvendigt foreslås det at bede Ole Kvist, der har været her før, om at assistere Kjeld i
forbindelse med hækklipning og granlægning.
-Reguleringsplanen er nu godkendt af provstiudvalget.
-Ny-renoverede kirkegårdslåger er leveret, dog ikke den store låge ved kirkeopgangen. Denne låge
må erstattes af en ny. Derfor bliver den samlede pris 5-10.000 kr. dyrere. Når endelig pris er fastlagt,
må der søges 5% midler til at dække fordyrelsen.
-Der er er rykket hos Landinspektørcentret for at få afsat fixpunkter på den ny kirkegård for urne
med hæk.
-Mht. kirkerenovering og -fornyelse søges det arrangeret, at farvekonsulent Christella Bamford og
kirkearkitekt Janni Hansen evt. kan komme til næste MR-møde d. 26. september.

5.

Meddelelser fra tilsynsførende for sognegård og præstebolig v. Paul Svennesen

- Ny vaskemaskine til 65.000,- er et overslag ekskl. moms, da det endelige tilbud ikke er modtaget
endnu. Uden for tilbud er ventilation til emhætte. Priser skaffes til veje til næste MR-møde.
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6.

KKPS-udvalgets genopstandelse? Ved Hanne Hauberg

- KKPS-udvalget har ikke været nedlagt; men som anført i§6 i den godkendte vedtægt for udvalget
indkaldes det kun, hvis to af udvalgets medlemmer ønsker det for at drøfte et

(eller flere)

specifikke punkter.
-med baggrund i den oversigt, der forventes fra kirkearkitekt Janni Hansen ved næste MR-møde,
kan udvalget tage stilling til om der ønskes afholdt et KKPS-møde.

7. Kommunikation og hjemmeside ved Mathias Harding
-Der er kommet mange positive tilkendegivelser vedr. det nyoprettede nyhedsbrev for Blovstrød
Kirke.
-Mathias sørger for at bruge de gratis platforme, der er, til at udbrede kendskabet til kirkens
arrangementer, f.eks. flyers og plakater på bibliotekerne i Allerød og Birkerød, pressemeddelelser til
Allerød Nyt, Alt om Blovstrød, Frederiksborg Amts Avis og Rudersdal Avis, annoncering på kirkens
Facebook-side samt A5 ark indlagt i salmebøgerne om kirkens snarlige arrangementer.
-MR har besluttet at tildele Mathias et hjemmesidekursus på Vartov d. 3/9, så han er kvalificeret til
at varetage kirkens hjemmeside blovstrødkirke.dk.

8. Beslutning omkring ”ny” trosbekendelse i højmessen ved Kristine Ravn
- hidtil har menigheden i Blovstrød sagt/sunget den apostolske trosbekendelse med et ”og på Jesus
Kristus” ved anden trosartikel. MR beslutter, at det f.o.m. den nye organists ansættelse skal laves
om til ”Vi tror på Jesus Kristus”, således som trosbekendelsen også står bagerst i salmebogen (og
rettelig bør være).

9. Oldfrue Gunhild Fjords arbejdsbyrde (32 timer)
-Gunhild Fjord har for mange arbejdsopgaver og et udvalg med præsterne og kontaktpersonen har
set på, hvilke opgaver man kan tage ud af stillingen. Dette har ikke været nemt og det betyder en
forringelse af kirkens arbejde.
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-Dog er man nået frem til, at det vil være en stor lettelse, hvis hun ikke skulle bruge så meget tid i
weekenden på udlån af sognegården. En undersøgelse af kirkerne i Allerød omkring viser, at det
kun er meget få steder, det er muligt at låne sognegården til dåbsfest. Derfor strammes der op, så det
fremover kun er muligt at låne sognegården i max. 2,5 timer (den kirkelige handling inklusive), dog
med mulighed for at møde op i sognegården 1 time inden den kirkelige handling.
-Man er endvidere nået frem til, at Gunhild Fjord fremover – som hovedregel – har fri både mandag
og onsdag. Der kan således som hovedregel ikke længere foretages bisættelse/begravelse om
onsdagen. Det understreges, at dette er meget problematisk og at der fortsat bør arbejdes for at
Gunhild kan komme på fuld tid.
- Derudover kan der ikke længere trækkes på Gunhilds pædagogiske kompetencer i forbindelse med
konfirmander, minikonfirmander og kor. Hun vil primært fokusere på de praktiske opgaver i
forbindelse med disse. Præster understreger, at dette er meget ærgerligt, da det ellers har været en
stor støtte på de meget store konfirmand- og ikke mindst minikonfirmandhold. Endvidere kan
præster ikke forvente nogen sekretærhjælp.

10. Nyt fra præsterne
-Der er massiv tilslutning til både konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning og
babysalmesang i Blovstrød Sogn. Således oplevede de to præster en (lidt for) overvældende
tilslutning ved indskrivningsgudstjeneste.
-Konfirmandantallet fra A- og B-klasserne på Blovstrød Skole og Allerød Privatskole er næsten 90
og minikonfirmandholdene har man delt, så man fremover har dem to gange om året. I alt omkring
60 minikonfirmander. Fremover bliver indskrivningsgudstjenesten over to hverdage og konfirmationstidspunkter vil i fremtiden ikke være valgfrie, da det er for administrativt vanskeligt med et så
stort antal konfirmander.
-Det overvejes, om babysalmesang på sigt skal opdeles i to grupper (0-6 måneder og 6-12 måneder)
for at undgå for store hold.
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11. Orientering og indkomne skrivelser ved Hanne Hauberg
-Orientering om graver-situationen.
-Ros for gravermedhjælper Kjeld Hansens indsats.
-Der er dags dato 16 personer, der har ansøgt om den nye organiststilling. 26 indkomne graveransøgninger. MR ser frem til udvælgelsen af kandidater, når deadline for ansøgningsfristen er ovre.
Udvalget til organiststillingen er: Kristine, Jørgen, Niels, Tage og Hanne. Udvalget til
graverstillingen er: Kristine, Tage og Hanne.
-Enkelte potentielle ansøgere på organiststillingen har udtrykt, at de kraftigt har overvejet at søge
stillingen, men alligevel opgivet dette, fordi de ikke har kunnet få det til at hænge sammen på en
75%-løn.
-Uddeling til MR af materiale vedr. fornyelse af højmessen.

12.

Evt.

-Der er aftalt Menighedsrådets nytårskur d.10 januar 2020
-Udvalget til organiststillingen mødes onsdag d.4/9 kl. 8.15 for at finde de rette kandidater til den
nye organiststilling (75%). Til mødet aftales endvidere tidspunkter for prøvespil og samtaler.
-Udvalget til graverstillingen mødes onsdag d.4/9 kl. 9.15 for at finde de rette kandidater til denne
stilling.
-Der er modtaget et takkekort fra den afgåede hjemmesideansvarlige Peter Max Bastrup.
-MRs medlemmer vil hver især kigge til sognegårdens Hjertestarter hver gang de besøger stedet.
-Søndag d.8/9 er der reception for Præstevang Kirkes nye præst Andreas Riis Damgaard. MR er
orienteret og sender en buket som hilsen.
-Parkvej i Blovstrød savner den nyeste udgave af kirkebladet.
-Påmindelse om indvielsesgudstjeneste i Ellebæk den 12. september kl. 16.00. Stadig pladser ledige.

Næste møde torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00

