Referat fra møde ved Blovstrød Menighedsråd
1. juni 2017 kl. 19.00-21.00
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Derudover:
Bemærk: Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referat 1. maj 2017
Ordstyrer:
Line Kristiane Vincentz Larsen
________________________________________________________________________________
1.1Valg af referent
Christina blev valgt til referent i Gunhilds fravær.
1.2Godkendelse af dagsorden
Niels havde bedt om at punkterne 2.3 og 2.5 blev taget samlet omkring kl. 20.
Det blev accepteret.
For at undgå dobbeltbehandling, anmodede Tage om at punkterne 2.1 og 2.2 (efter aftale med
Tommy) blev flettet ind på et passende tidspunkt under behandlingen af 2.0.
1.3Godkendelse af referat fra menighedsrådsmøde d. 1. maj 2017(Bilag A)
Referatet blev godkendt.
2.0.0 Budgetansøgning 2018
2.0.1 Orientering ved Tommy Petersen
2.0.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet godkendte følgende budgetbidrag for 2018:
Blovstrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19576515, Budget 2018, Bidrag budget
afleveret d. 30-05-2017 12:06
2.1.0 Orientering fra KKPS
2.1.1 Orientering ved Tage Andersen
2.1.2 Afstemning og vedtagelse
Tage orienterede om de ændringer der var foretaget på økonomien for KKPS siden
sidste MR-møde under behandlingen af 2018-budgettet.
Da det har vist sig, at der stadig er midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse i
2017 anbefales det, at størstedelen af opgaverne fra kirkesynet i marts 2017
gennemføres i 2017 inden for den resterende ramme (ca. 40.000 kr. incl.moms). En
enkelt post (forbedring af lamper i stue i præstebolig; 8.000 kr.) afventer om der stadig
er plads i budgettet.

Tilsvarende bruges også resten af anlægskontoen for 2017 til at udskifte til større
radiatorer (pga. overgang til jordvarme) i graverkontoret, samt at efterisolere loftet
over graverkontoret, som anbefalet af energikonsulenten.
Desuden udskiftes kælderdørsvindue i præsteboligen.
I alt ca. 28.000 kr. incl.moms.
I 2018 under anlægsopgaver er der afsat følgende poster (beløb incl.moms):
Ny græsslåmaskine (72.000) og løvsuger (100.000) da maskinerne er så gamle, at
reparationsudgifterne bliver for store.
Ny låge ved opgang til kirke (10.000), Handicap-P-plads (20.000), 3 bænke på
kirkegården for dårligt gående og venten på kirkebil.
Desuden er der sat et beløb af til stabilisering af bevaringsværdige gravsten efter
provstesyn i 2018 (45.000).
I 2018 under driftsopgaver er der afsat følgende:
Serviceabonnementer for maskiner (20.000), omlæg til energisparelys på kirken i
julen (10.000) og ny kirkefolder (7.000).
Opgaverne for kirkerenovering og reparation af kapel trækkes – som forklaret af
provsten ved forrige MR-møde – fra deponeringsfonden fra jordsalget, og midlerne er
ikke knyttet til et bestemt regnskabsår, og har derfor ikke den samme hast mht. tilbud
o.l.
Tage foreslog, at man på dette område startede med at igangsætte reparationen af
kapellet, da der her lå et allerede gennemarbejdet projekt, som havde været i provstiet.
Tage spurgte om MR – som flere i ønskeliste-undersøgelsen – kunne tilslutte sig, at
man i stedet for kobbertaget, der er søgt stjålet, skal nøjes med et zinktag i samme sti,
men ikke så kostbart set ud fra et tyveri-synspunkt.
Dette blev enstemmigt vedtaget.
Fra det tidligere igangsatte projekt var der stadig 172.000 kr. til rådighed. Provstiet har
tilkendegivet, at man fra Blovstrød kan anmode om at disse midler delvist overflyttes
til at kunne anvendes som honorar for den udøvende arkitekt, så vi kan starte
renoveringsprojektet.
2.2.0 Ansøgning til provsti-udvalget om 5 % midler
2.2.1 Orientering ved Tage Andersen
2.2.2 Afstemning og vedtagelsen
Tage gennemgik en ansøgning til provsti-udvalget om 5 % midler til dækning af en
række hasteopgaver og opgaver, hvor en udsættelse til 2018 må forventes at ville
medføre en væsentligt større udgift pga. risikoen for råd i konstruktioner og vinduer.
Det drejer sig om følgende opgaver: (beløb incl.moms)
Reparation af to skotrender i tag over præstebolig (20.000-30.000) kr.), reparation og
maling af vinduer i sognegård (78.600), reparation af græsslåmaskine (10.000) og
tidsstyret aflåsning af toiletter på kirkegård (14.500 kr.).
Ansøgningen om 5 % midler til disse opgaver blev enstemmigt vedtaget.

2.3.0 Orientering om personale-situationen
2.3.1 Orientering ved Hanne Hauberg eller Tage Andersen
2.3.2 Afstemning og vedtagelsen
Hanne orienterede om situationen, Michael er sygemeldt.
Økonomiudvalget er beslutningsdygtige mht. en evt. ansættelse af vikar og løsning
ifm. med Michaels sygemelding.
Louise er også sygemeldt.
2.4.0 Fastsættelse af tidspunkt for Menighedsrådets årlige sognemøde
2.4.1 Orientering ved Kristine Ravn
2.4.2 Afstemning og vedtagelse
Det årlige sognemøde fastsættes til søndag d. 10. september 2017 efter gudstjeneste.
2.5.0 Valg af medarbejderrepræsentant
2.5.1 Orientering ved Hanne Hauberg
2.5.2 Afstemning og vedtagelse
Niels er udpeget som medarbejderrepræsentant og det fortsætter han med resten af
2017. I begyndelsen af 2018 kan Niels opstille og vælges som
medarbejderrepræsentant på et personalemøde, hvor alle medarbejdere er til stede.
Hanne får afklaret hvad forventningerne til medarbejderrepræsentanten er.
3.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
Line har været forbi Lars Lund med 12 flasker vin som tak for hans store arbejde ifm.
jordsalget.
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Tage meddelte, at der fra Helsingør stift var kommet meddelelse om, at de ikke har
nogen bemærkninger til etableringen af busskuret og handikapparkeringspladsen.
b. Kontaktpersonen
Intet yderligere.
c. Aktivitetsudvalg
Næste møde i september.
d. Fælles aktivitetsudvalg
Fælles cykeltur er lige om lidt.
e. Hjemmesideudvalg
Intet nyt.
5. Meddelelser fra præsterne
Kristine har haft møde med provsten. Som præst må man kun have tre hold
konfirmander, men næste år vil der være to spor på privatskolen og to spor på
Blovstrød Skole. Nogle af konfirmanderne på privatskolen hører til Lillerød Kirke, så
Elsebeth vil tage et hold, og Kristine tager tre hold. Dette er en midlertidig løsning.

6. Meddelelser fra kassereren
Skødet fra jordsalget er blevet tinglyst.
7. Næste møde: 22. juni 2017
Mødet flyttes til torsdag d. 15. juni med fællesspisning kl. 18.
8. Eventuelt
Hanne har søgt Trygfonden i marts måned om en Hjertestarter. Hun skulle få besked i
løbet af maj, men hun har endnu ikke hørt noget. Hanne vil prøve at søge igen.
Søndag d. 11. juni kl. 11.30-13 er der reception for Provsten.
Menighedsrådsmødet d. 31. august flyttes til d. 24. august.
Menighedsrådet holder Sensommerfest for Menighedsrådet og personale d. 30.
september kl. 17. Ægtefælder er også inviteret med.

