Referat for møde ved Blovstrød Menighedsråd
1. november 2017 kl. 17:00-20:00
Tilstede MR medlemmer: Line Vincentz Larsen, Christina Winther Poulsen, Tommy Petersen,
Jørgen Jessen, Agnethe Schultz, Tage V. Andersen, Hanne Hauberg, Elsebeth Hougaard Jensen og
Kristine K. Ravn
Afbud: Niels Moltved og Elsebeth Hougaard Jensen.
Derudover: Gunhild Fjord
Bemærk: Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Rettelig er alle punkter under punkt 9 samlet i en egen dagsorden, nemlig Dagsorden for det
konstituerende menighedsrådsmøde. Denne udleveres ved dette møde.
Bilag
Bilag A: Referat 26/10-17
Bilag B: Kirketjenerstruktur
Ordstyrer:
Line Kristiane Vincentz Larsen
________________________________________________________________________________
1.1 Valg af referent.
Gunhild.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes enstemmigt
1.3 Godkendelse af referat fra d. 26/10-17
Under punkt 2.0.0 skal sidste linie rettes til: Det besluttes at Tage henvender sig til Janni Hansen,
KHT for at få processen i gang.
Sidste afsnit under punkt a) Meddelelser fra kirkeværgen, slettes helt, da det er noter.
Sidste sætning under b) Kontaktpersonen ændres til: Inviter gerne folk til denne dag.
Derefter godkendes referatet.

2.0.0 Beslutning vedr. et evt. overskud omkring årets udløb
Orientering ved Kristine Ravn.
Spørg Annette Wilms og økonomiudvalget om der er overskud . Så vi får brugt alle pengene.
Økonomiudvalget får bemyndigelse til at bruge de resterende penge.

2.1.0. MR fest for sognets ældre den 3. januar 2018 kl 14.
Line og Hanne dækker op den 2. om aftenen. Alle i menighedsrådet kommer med en lagkage til
festen. Hanne, Line og Nete mødes kl. 13.00 den 3. og dækker op. Line byder velkommen.
Tage og Tommy rydder op.
2.2.0 Præmie fra MR til den konfirmand, der har været flest gange i kirke.
Orientering ved Line Larsen.
Flere af konfirmanderne kommer flere gange til gudstjeneste udover de obligatoriske.
Skal den, der kommer flest gange belønnes med en gave?
Kristine undersøger, hvad konfirmanden får i Jørlunde, der har denne ordning.
Menighedsrådet beslutter ,at tilslutte sig og tænker på en gave til ca .1000,-. og en ungdomsbibel.
2.3.0 Dato for nytårskur for MR, ægtefæller og personale
Orientering ved Line Larsen
Nytårskur lørdag den 20 jan. -18 for MR, personale og ægtefæller.
Alle kommer med en ret til middagen. MR byder på drikke.
Gunhild er koordinator.
2.4.0 Julefrokost for personale
Orientering ved Kristine Ravn.
Foreslår at holde julefrokost kl 13.00, fredag før 1. søndag i advent, eller når granlægning er færdig.
Dette skal gøres til en tradition.

2.5.0 Kirketjenerstruktur ved Blovstrød Kirke (Bilag B)
Under dette punkt diskuteres en personsag, derfor tages ikke referat.
Det besluttes i øvrigt, at alle personalets kontrakter gennemgås i det nye år.
3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
--4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
--b. Kontaktpersonen
Der blev diskuteret personsag, derfor tages ikke referat.
c. Aktivitetsudvalg
---

d. Fælles aktivitetsudvalg
--e. Hjemmesideudvalg
Kristine vil holde møde med Peter i januar. Jobbet som webmaster vil fremover blive aflønnet.
5. Meddelelser fra præsterne
Kristine inviterer Flemming til nytårskur lørdag den 20. januar -18, for samtidig at tage fotos af
menighedsrådet og personalet.
6. Meddelelser fra kassereren
Det resterene beløb fra jordsalget er gået nu gået ind på provstiets konto. Hermed er handlen helt
afsluttet.
Det tidligere MR har honoreret kontaktpersonen med 15.000,- kr. Provstiets takst er 16.000,- kr. Det
besluttes, at provstiets takst benyttes fremover.
7. Næste møde: Dette var det sidste MR møde med dette menighedsråd!
Det næste møde med det ny-konstituerede MR 18. januar 2018

