Referat for menighedsrådsmødet
den 5. marts 2020 kl. 17.00 i Blovstrød sognegård
Til stede
Kristine K. Ravn, Mathias Harding, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Jørgen Jessen,
Paul Svennesen, Lis Fjellerup, Hanne Hauberg og Gunhild Fjord
Afbud
Ingen
Bilag
7 stk.

Godkendelse af referent
Gunhild Fjord vælges
Godkendelse af dagsorden
Under punkt 6 ønskes et underpunkt b Valg.
Derefter blev dagsorden godkendt.
Godkendelse af referat fra forrige møde
Tage V. Andersen låner sognegården eftermiddagen den 7. maj 2020 og ikke den 2. april 2020.
Derefter godkendes referat fra forrige møde den 6. februar 2020.

1. Indkomne skrivelser
Ingen.
2. Økonomi
a. Ansøgninger om 5% midler v/ TVA og TS
Menighedsrådet godkendte at Tage V. Andersen ekstraordinært søger 5% midler til dækning af
udgifterne (1), (2) og (3) nedenfor selv om det er opgaver der er udført i 2019.
1. Kirkegårdslåger (29.000 kr. som overførsel og 12.500 kr. som 5 % midler)
2. Slibning og lakering af gulve (25.646 kr. som 5 % midler)
3. Reparation af kaffemegamaskine (11.769 kr. som 5 % midler)
Tage V. Andersen indhenter tilbud på isolering på graverkontorets loft, inden næste
menighedsrådsmøde, hvor det tages op.
b. Møde med provstiudvalget v/TSP og HH
Tommy S. Petersen og Hanne Hauberg har været til møde i provstiudvalget.
Tommy S. Petersen gør opmærksom på, at når menighedsrådet søger 5% midler i 2020 til projekter
foretaget i 2019, vil tallene komme med på 2020 regnskabet.
Provstiudvalget har tilkendegivet, at ansøgninger om 5 % midler som hovedregel skal ansøges
inden pengene bruges.

5% midlerne skal primært bruges til akutte problematikker.
Underskud i 2019 beløber sig til 69.130,- kr. hvilket svarer nogenlunde til de nu ansøgte beløb i
5% midlerne.
c. Gentagne problemer med lønudbetalinger til Kjeld Hansen og Christine Raft
Det er meget utilfredsstillende, at der gentagne gange er problemer med lønudbetalingerne til Kjeld
Hansen og Christine Raft.
3. Meddelelser om kirke, kapel og kirkegård, v/TVA
a. Opsamling fra kirkesyn den 4. marts 2020
Der var kirkesyn den 4. marts med bygningsarkitekt Marie Louise Johansen.
Der er flere ting fra sidste år, der ikke er ordnet, men udskudt til kirkerenoveringen og udbygningen
af præsteboligen.
Tage V. Andersen påpeger, at der er meget uro under kirkesynet. Er der for mange deltagere?
Tage V. Andersen tænker på en ny form til næste kirkesyn.
b. Svar fra provstiudvalget på ansøgning om 5% midler til anlæg af nye urnegravsteder
Ansøgningen om 5% midler til anlæg af nye urnegravsteder er bevilliget, med en note om, at der
kunne være søgt tidligere, da denne problematik var kendt allerede i 2018. Reguleringsplanen for
kirkegården er dog først blevet godkendt af provstiudvalget i august 2019.
c. Sidste nyt (siden udsendelsen af ‘Nyt om projekter’)
Vi har nu fået tilbagemelding fra stiftet om orgelsagen på baggrund af de høringssvar de har
modtaget fra Nationalmuseet og forskellige eksperter.
Stiftet har også bestemt at sagen kan gå videre til udbud blandt 3 orgelbyggerfirmaer, der så skal
tage hensyn til de indkomne kommentarer i deres tilbud.
Arkitekten Janni Hansen indhenter kommentarer fra orgelkonsulent Sven-Ingvart Mikkelsen som
grundlag for udbudsmaterialet. Dette rundsendes til en kort skriftlig høring hos MR.
Tage V. Andersen indhenter også en kommentar fra organist Christine Raft om rørstemmerne i
orgel.
Elektriker har automatiseret varmesystemet i kirken, så varmen automatisk reguleres efter de faste
ugentlige aktiviteter.
Kristine K. Ravn ønsker, at Tage V. Andersen undersøger, om der kunne bygges en præstebolig på
ny kirkegård, hvor der ikke er indviet jord.
d. Spørgsmål til ‘Nyt om projekter’
ingen

4. Meddelelser fra tilsynsførende for sognegård og præstebolig v/PS
Paul Svennesen og Tage V. Andersen mødes og gennemgår mangler fra det nylige kirkesyn.

5. Aktivitetsudvalg

Hanne Hauberg spørger om menighedsrådet ikke skal indkøbe varer og ydelser lokalt, hvor det kan
lade sig gøre?
Det besluttes at menighedsrådet fremadrettet køber lokalt indensogns, så vidt det kan lade sig gøre.

6. Kontaktperson
a. Nyt om graversituationen
Jette Østergaard er nu ansat som graver ved Blovstrød Kirke, 37 timer ugl. Tillykke til Jette!
Jette Østergaard skal på kursus i kirkegårdssystemet Brandsoft 30. og 31. marts.
b. Valg
Hanne Hauberg, Tage V. Andersen og Tommy S. Petersen har været på kursus i afholdelse af
menighedsrådsvalg.
Der skal annonceres tre forskellige steder i pressen. Efter påske sendes pressemeddelse ud.
12. maj afholdes offentligt orienteringsmøde, hvor menighedsrådet redegør for sin virksomhed samt
fortæller om den planlagte virksomhed fremadrettet. Her vil der også være en afklaring af hvem der
er interesseret i at opstille eller genopstille.
15. september, afholdes valgforsamling, hvor kandidater til menighedsrådet opstilles og vælges ved
en skriftlig og hemmelig afstemning og derefter tilsvarende for stedfortrædere.

7. Nyt fra præsterne
a. Forslag til ændring af indsamlingen i kirken, om søndagen v/KKR
Kristine K. Ravn foreslår, at kollekten til Tværkulturelt Center skiftes ud til fordel for
Gideonitterne. Gideonitterne deler gratis udgivelser af det nye testamente ud bla. på hoteller og
iøvrigt også på kirkens konfirmandhold. Organisationen er helt afhængig af donationer.
Mathias Harding er begyndt på den obligatoriske efteruddannelse. I uge 12 er Mathias Harding i
Løgumkloster.
Debat om liturgi kl. 20 i Vartov med to kandidater til bispevalg senere på året.

8. Evt.
Jørgen Jessen minder om, at de tove, der holder de to kampesten ved det gamle urværk i tårnet, kan
mørne og hvis det sker, vil de to sten falde ned og forårsage ødelæggelser.
De hænger som symbol på det tidligere urværk.
Skal på programmet til kirkerenoveringen.
De to reoler der stod på gangen på 1. sal blev flyttet ned til bortkørsel.
Hanne Hauberg køber en ny flagline, en løkke og et stormflag.
Ingibjörk Busse har henvendt sig menighedsrådet om lån af sognegården 5. september 2020 til
afholdelse af sin 80 års fødselsdag. Dette strider imod sognegårdsreglerne, men da Ingibjörk har
lagt et meget stort arbejde i at brodere en fantastik smuk alterdug til Blovstrød Kirke, gav
menighedsrådet undtagelsesvis lov til at Ingibjörk kan bruge sognegården denne dag.

Næste møde torsdag den 2. april 2020 kl. 17.00

