Referat for menighedsrådsmødet
den 23. april 2020 kl. 17.00 i Blovstrød sognegård
Til stede
Kristine K. Ravn, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen,
Jørgen Jessen, Paul Svennesen, Hanne Hauberg (med to meters afstand)
Afbud
Mathias Harding, Lis Fjellerup
Bilag
- Årsregnskab 2019
- Nyt om projekter
Valg af referent
Tommy Petersen blev valgt
1. Godkendelse af dagsorden
Følgende punkt tilføjes: 3 d. Præsteboligens køkken
Derefter blev dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Under punkt 7a rettes ”Tværkulturelt center udgår til fordel for Gideonitterne” til ”Folkekirkens
nødhjælp udgår til fordel for Gideonitterne”.
Derefter godkendes referat fra sidste møde den 5. marts 2020.
3. Indkomne skrivelser
a. Betalingsrettigheder ved TVA
Lars Johnsson, som tidligere har dyrket landbrug på det nu frasolgte jord, har gjort os opmærksom
på, at vi ved Landsbrugsstyrelsen har nogle betalingsrettigheder, svarende til 10,86 ha. Lars
Johnsson har nu købt rettighederne af Blovstrød Menighedsråd for 5.500 kr.
b. Ansøgning om vikar v/HH
Når Mathias går på forældreorlov, skal vi have ansat en vikar. Ole Lyngvåg er interesseret i
vikariatet, og vi har ansøgt ved provsten om vi kan få Ole som vikar. Men når vikariatet er af så
kort varighed, er det noget, som provsten og biskoppen bestemmer. Vi afventer svar og håber, at de
vælger Ole.
c. Ansøgning fra Apostelkirken v/TSP
Blovstrød Menighedsråd har fået en ansøgning fra Apostelkirken om tilskud på 10.000 kr. til to
sommerlejre med flygtninge og indvandrere.
Vi finder formålet godt, men besluttede, at vi ikke vil give tilskud til disse to sommerlejre. Dels har
vi ikke budgetteret med sådanne udgifter og dels har vi ikke i Blovstrød nogle sognebørn, som
deltager på disse sommerlejre.
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d. Præsteboligens køkken
Det har vist sig, at køkkenet, som skal opsættes i præsteboligen, er blevet 50.000 kr. dyrere end
først forventet. Det skyldes at der er budgetteret med et standardkøkken med malede køkkenlåger,
til trods for, at det køkken, som Kristine og Martin valgte i første omgang har massive låger.
Kristine og Martin føler ikke, at de har fået den fornødne rådgivning af JKE-køkken. Brian
(arkitekten) har klaget over den mangelfulde vejledning.
Efter denne uforudsete udgift, er der stadig ca. 120.000 kr. afsat til uforudsete udgifter. Da
nedrivningsarbejdet stort set er færdigt, er det usandsynligt, at der kommer større uforudsete
udgifter fremover.
Menighedsrådet godkendte merudgiften på 50.000 kr. til køkkenet.
4. Godkendelse af årsregnskab v/TSP
Driftsregnskabet for 2019 viser et underskud på 376.723 kr. Dette skyldes bl.a. følgende:
- Vi har ansat ny graver, hvilket har medført dobbeltlønudgift til graver i en periode
- Nogle af udgifterne til fremtidig renovering af kirken, som skulle have været betalt med
jordsalgspenge, er betalt via driften.
- På grund af det turbulente år med udskiftning i personale og vandskade i præstegården, har vi ikke
i tide været opmærksomme på at søge 5 % midler til alle de uforudsete udgifter (bl.a. reparation af
kaffemaskine, renovering af gulve i sognegården og fordyrelse af reparation af kirkegårdslåger).
Disse udgifter er også betalt via driften.
- Vi har efterfølgende sendt en 5% ansøgning til provstiet på disse tre udgifter, Men har endnu
ikke fået svar. Tage følger op på ansøgningen.
- Anlægsudgifter er overskredet med 16.188 kr.,
Menighedsrådet har fået lov at bruge af frie midler for 323.780 kr. Herefter udgør vores frie midler et
underskud på kr. 69.130 kr.
Menighedsrådet godkendte herefter regnskabet:
Blovstrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19576515, Regnskab 2019, Afleveret d. 21-04-2020 08:31
5. Nyt om projekter v/TVA
Vi havde en generel drøftelse om, at vi skal være bedre til at styre, hvilke udgifter, der hører under
hhv. jordsalgspenge og 5% midler, så disse udgifter ikke belaster vores regnskab unødigt.
Tage har lavet er særskilt regnskab for vores brug af jordsalgspenge. Vi vil fortsat bruge dette
regnskab fremover.
Tage fremsender ansøgning til provstiet om frigivelse af jodsalgspenge:
- Skitseprojekter til kirkerenoveringen: 50.000 kr.
- Skitseprojekter til nyt kapel og redskabsrum: 30.000 kr.
Orientering om:
Varmeanlæg:
Tage beder KHT og varmekonsulenten fra Kamp kirkevarme om at gå videre med undersøgelserne for
projektering af varmeanlæg. Vi ønsker først en nærmere belysning fra eksperterne af mulighederne
for, om det overhovedet er teknisk rimeligt at indbygge konvektorer i vort kirkegulv under bænkene.
Rapport fra kirkesyn:
- Provstiet har bedt om beløbsangivelser for synsudsatte arbejder/opgaver. Tage undersøger ved
provstiet, hvor stort omfanget af opgaven er. Muligvis skal vi bede om forøgelse af driftsrammen
til disse opgaver.
- Der er et hul i våbenhustaget. Der ser ud til at have været vandindtrængning i skabet under hullet.
Det bør lukkes snarest muligt.
- Arbejdstilsynet har krævet, at gangbroen på kirkens loft lever op til krav om arbejdssikkerhed.
Dette vil blive udført samtidig med renovering af kirken.
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Møde med kommunen:
Tage har bedt om et møde med kommunen vedr. vores planer om nyt kapel og redskabsrum og dels
om ønsker om elvarme kontra projektering af fjernvarme. Det har endnu ikke været muligt at afholde
mødet pga. COVID-19 situationen.
Anlægning af område til nye urnegrave:
Arbejdet skrider godt fremad. Der blev udtrykt stor ros til Jette og Kjeld for arbejdet med de nye
urnegravpladser.
Nyt orgel:
Udbudsmateriale forventes klar i næste uge.
6. Ændring af valgdato
En ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet betyder, at orienteringsmødet om valg til menighedsråd
flyttes fra tirsdag den 12. maj 2020 til tirsdag den 9. juni 2020. Det fremgår også af bekendtgørelsen,
at det ikke er en forudsætning, at orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde,
der afholdes som led i menighedsrådets arbejde med det kommende års budget og aflæggelse af
regnskab for det foregående år.
Vi besluttede at vi fastholder den oprindelige plan med at holde orienteringsmødet sammen med det
årlige menighedsmøde tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 i sognegården.
7. Eventult
Koncert med Beatsalmer:
Fællesaktivitetsudvalget har arrangeret en koncert den 25. september kl. 17.00 i Engholmskirken med
Beatsalmer over teamet "All you need is love".
Udvalget søger tilskud i provstiet, og beder menighedsrådet om at støtte det jfr. vores budget, hvis det
bliver nødvendigt. Der vil komme en ansøgning fra fællesaktivitetsudvalget til underskrift i
menighedsrådet.
Vi er positive over for arrangementet og imødeser ansøgningen fra fællesaktivitetsudvalget.
Gudstjenester på YouTube:
Menighedsrådet udtrykte stor glæde over det fine arbejde Kristine og Mathias præsterer, sammen med
organist, sanger og oldfrue, ligesom der også blev udtrykt glæde over at organist, kirkesanger og
oldfrue har kastet sig modigt ud i at være med til YouTube-andagterne.
Vi fastholder formen med gudstjenester/andagter via Blovstrød Kirkes YouTube-kanal frem til d. 10.
maj. Vi håber, at vi derefter kan gennemføre gudstjenester under en eller anden form, f.eks. med
tilmelding og max. antal deltagere.
Aflønning for film og redigering af online gudstjenester:
Blovstrød Kirkes andagter på YouTube bliver filmet og redigeret af Marie Mathilde Fogh. Hun er
indtil nu ikke blevet lønnet for sit arbejde. Kristine har foreslået, at vi aflønner Marie med 1.500 kr. pr
gang, også for de andagter, hun indtil nu har lavet for os.
Menighedsrådet udtrykte stor tilfredshed med Maries arbejde, og besluttede at aflønne Marie med
2.000 kr. for hver andagt, hun laver/har lavet – foreløbig frem til d. 10. maj.
Graverens mailadresse:
Når vi modtager mails fra vores graver Jette Østergaard, står der stadig Michael Wegind som afsender.
Det er ikke lykkedes Jette at få det rettet. Tommy undersøger, om der skal ændres i opsætning af
graverens mailkonto.
Næste møde: torsdag d. 14. maj kl. 17.00 – 19.00.
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