Referat for møde ved Blovstrød Menighedsråd
13. marts 2018 kl. 17:00-19:00
Tilstede MR medlemmer
Christina Winther Poulsen, Tommy Petersen, Jørgen Jessen, Tage V. Andersen, Hanne Hauberg og
Kristine K. Ravn.
Afbud
Elsebeth Hougaard Jensen, Niels Moltved, Line Kristiane Vincent Larsen.
Derudover
Gunhild Fjord
Bemærk
Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag a: Referat fra d. 22. februar 2018
Bilag b: Årsregnskab 2017
Bilag c: Kirkegårdsvedtægter
Ordstyrer
Hanne Hauberg

1.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
1.3 Godkendelse af referat fra d. 22. februar 2018 (bilag a)
2.6.1 Punkter og andet til dagsorden sendes til formanden senest 7 dage før mødet og det sendes (alt
sammen) i 1 mail og kun 1 mail pr. menighedsrådsmedlem.
4. a Line K.V. Larsen melder sig ud af KKPS udvalget og deltager ikke ad hoc.
Herefter godkendes referat.
2.0.0 Gennemgang af foreløbigt årsregnskab 2017 (bilag b)
2.1.0 Orientering ved Tommy Petersen
Der ligger et pænt resultat for årsregnskab 2017. Der er et overskud på driften på 44.282 kr. (side E1). Hvor 2016 endte med et underskud på -48.755 i de frie midler, slutter 2017 med et overskud
efter disponering på 145.000,- kr i de frie midler (side F-1). Det kan bla. tilskrives, at vi har søgt i
5% midlerne til flere poster og fået bevilget penge derfra (side C-1).

2.1.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet godkender regnskabet for 2017: Blovstrød Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 19576515, Regnskab 2017, Afleveret d. 13-03-2018 14:53.

Årsregnskabet 2017 godkendes med følgende kommentar: Menighedsrådet ønsker at
årsregnskabet fremover kommer ud tidligere ift. menighedsrådsmødet, hvor årsregnskabet
skal godkendes, så der er tid til gennemlæsning.
2.1.0 Ændring af kirkegårdsvedtægter (bilag c)
2.1.1 Orientering ved Tage Andersen
Kirkegårdsvedtægterne er gennemgået for at ajourføre reglerne i forhold til lovgivningen og den
daglige praksis.
KKPS-udvalget har fundet, at teksten i de hidtidige servitutter for de enkelte gravstedstyper skal
fremgå af kirkegårdsvedtægten, og at servitutterne ikke må indeholde tekst ud over hvad der
fremgår af kirkegårdsvedtægten (altså kun må være et direkte uddrag af denne). Menighedsrådet
tilslutter sig dette.
Under mødet var der især diskussion omkring hvordan man skulle angive størrelsen af gravstederne
i §15, §19 og §28 samt enkelte rettelser til §25 og §30.
2.1.2 Afstemning og vedtagelse
Tage Andersen retter vedtægterne som besluttet og formanden fremsender vedtægtsændringerne til
godkendelse i provstiet. Efter godkendelse skal kirkegårdsvedtægterne lægges på kirkens
hjemmeside.
2.2.0 Sikring af gravsten mod væltning
2.2.1 Orientering ved Tage Andersen
Med provstesynets godkendelse af planerne for bevaringsværdige gravminder er det nu muligt at
komme videre med planlægningen af hvilke gravsten der skal sikres mod væltning. Andre
kirkegårde har fundet, at det er monumenter, der er mere end 60 cm høje der skal undersøges.
På Blovstrød kirkegård er der 51 gravsten der er højere end 60 cm. Heraf tilhører de 26 private
gravstedsejere, og de 25 menighedsrådet. Af disse sidste er der 7 der kan fjernes, da de er nedlagt,
men ikke sløjfet.
Menighedsrådet er derfor kun ansvarlig for at undersøge om 18 gravsten bør sikres mod væltning. 9
af disse skal først flyttes til en anden placering. For disse 18 gravsten skal der indhentes tilbud fra 2
eller flere stenhuggere.
Der skal desuden indhentes tilbud for opgaven med at omflytte i alt 21 gravsten som er blevet
registreret som bevaringsværdige, men som skal flyttes til de planlagte nye lapidarier ved rødbøgen
(med lokalnavne) og ved kirkeindgangen.
Endelig indhentes der også tilbud på at bortfjerne 21 gravsten der ikke længere er fundet
bevaringsværdige eller som blot ikke er blevet sløjfet efter at fredningstiden er udløbet og ej heller
er ønsket forlænget. Dette har ikke noget at gøre med, om de er i risiko for at vælte.
Ud over dette skal de private gravstedsejere for de 26 private gravsten for hvilke der kan være risiko
for væltning også vurderes.

Kristine foreslog at MR kunne betale for vurderingen af samtlige 51 gravsten. Det vil dermed sige,
at MR kun kræver betaling af de private, hvor vurderingen viser at gravstenene skal sikres. MR var
enig i nærmere at undersøge denne mulighed.
2.2.2 Afstemning og vedtagelse
På dette grundlag indhenter Tage Andersen tilbud fra stenhuggere, så det på næste
menighedsrådsmøde kan drøftes, hvordan og hvornår projektet kan sættes i værk, og hvordan man
skal inddrage de private gravstedsejere.
2.3.0 Reguleringsplan for Blovstrød kirkegårde
2.3.1 Orientering ved Tage Andersen
Tage Andersen fremlagde de foreløbige planer for udviklingen af de forskellige gravstedstyper samt
kort der viste, i hvilke tempi de aktive kistegravstedspladser kan forventes at blive nedlagt, fordi
gravstedsejerne ikke ønsker dem forlænget.
Af de kistegravpladser, der nu sløjfes efter at have været nedlagt gennem de sidste 23 år er ca.
halvdelen nedlagt gennem de sidste 6 år. Så noget tyder på, at der hurtigere bliver behov for flere
urnegravsteder og ikke så mange kistegravsteder.
KKPS-udvalget mener ikke, at omlægningen fra områder med kistepladser til urnepladser skal ske
hurtigere end, at en person fortsat skal kunne begraves sammen med sin allerede afdøde ægtefælle
på en kistegravplads.
Tage Andersen har lavet en skitse over kirkegården (Ny og Gl), hvor det fremgår, hvad der kunne
udlægges til urne, græs, kiste etc.
2.3.2 Afstemning og vedtagelse
Der foreslås lidt flere kistegravsteder på Gl. og Tage Andersen laver en tilretning af forslaget og
sender til Provstiudvalget med tanke på en udtagelse. Reguleringsplanen skal godkendes og inden
da vil vi være i et tomrum som en del af processen. Graveren må derfor rette sig efter den gamle
kirkegårdsplan, men kan jo sagtens fortælle om den nye plan.
2.4.0 Godkendelse af ansøgning til provstiets fælles aktivitetspulje
2.4.1 Orientering ved Kristine Ravn
Udgifterne for fællesturen (Lillerød og Blovstrød sogne) til Frederiksborg Slot lørdag den 21. april
foreslås søgt fra den fælles aktivitetspulje.
Leje af bus i fire timer:
100 stik sandwiches á 25,00 kr.:
Drikkevarer - øl og sodavand:
Kaffe:

4.000,00 kr.
2.500,00 kr.
250,00 kr.
40,00 kr.
Ialt 6.790,00 kr.

Der regnes med 50 deltagere i en bus. Er der flere tilmeldte kan man evt. køre sammen i bil.
2.4.2 Afstemning og vedtagelse
Kristine K. Ravn søger den fælles aktivitetspulje.

2.5.0 Forøgelse af budget i 2019 med 20.000 kr. til ekstra sanger ved højmesse
2.5.1 Orientering ved Kristine Ravn
Kirkesanger Niels Moltved foreslår evt. en gang om måneden, at have en ekstra sanger med ved
højmessen.
Voksenkoret har ikke længere en dirigent tilknyttet, men løn til dirigenten er imidlertid sat af i
budgettet og vil nu kunne bruges til en kvindelig kirkesanger.

Det er vigtigt for MR, at kirkesangerne til højmessen, understøtter menighedens sang, så
kirkegængerne ikke får en oplevelse af, at være til en koncert, hvor de alene skal lytte.
2.5.2 Afstemning og vedtagelse
MR godkender at ordningen træder i kraft allerede nu.
Hvis det bliver en vellykket ordning kan det komme med i budgettet næste år.

3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Der var kun 5 nye opgaver ved provstesynet, men en del tidligere opgaver, der endnu mangler at
blive afsluttet. Tage Andersen indhenter nyt overslag fra kirke-mureren, der også omfatter de nye
mureropgaver og igangsætter de øvrige opgaver.
Godkendelse af nedlæggelse af gravsteder: Følgende gravsteder ønskes ikke forlænget af
gravstedsejeren og vil derfor blive sløjfet: AN 062C, AN 063C, AN 206 og GL 305-307. Med
ændringen af kirkegårdsvedtægten vil AN-gravsteder fremover automatisk blive nedlagt efter udløb
af fredningstiden uden at gravstedsejerne spørges forinden. Menighedsrådet godkendte dette.
En gravstedsejer har ønsket af forlænge brugsretten med 32 år ud over udløbet af den seneste
fredningstid til 2060. Med henvisning til §7, stk. 5 og stk. 7 i kirkegårdsvedtægten (og LBK 1156
§15, stk. 2, og §18) og fordi menighedsrådet er i gang med at opstille en reguleringsplan for
kirkegårdene, ønsker KKPS-udvalget i første omgang kun at give tilladelse til forlængelse af
brugsretten svarende til en fredningsperiode for den sidst nedsatte (10 år). Når reguleringsplanen er
endeligt godkendt i provsti/stift, og hvis denne ikke omfatter en ændring for gravstedet (hvilket
ikke forventes i øjeblikket) er KKPS-udvalget indstillet på at acceptere den ønskede forlængelse af
brugsretten.
Menighedsrådet godkendte dette.
Jørgen Jessen har udarbejdet et notat om varmeveksler ved Blovstrød Kirke, som alternativ til
forslaget fra Kamp Kirkevarme.
Tage Andersen har sendt forslaget til høring hos arkitekten, varmefirmaet og vil orientere de
relevante konsulenter.
Standerelampe til flygelet er etableret.
b. Kontaktpersonen
Kjeld Hansen skal til MUS 15. marts.
c. Aktivitetsudvalg
d. Fælles aktivitetsudvalg
Koncert med Die Herren i Engholm Kirke var en stor succes.
e. Hjemmesideudvalg
Kristine K. Ravn sender et link til en beta-version af den nye hjemmeside. Alle opfordres til at
komme med kommentarer.

5. Meddelelser fra præsterne
6. Meddelelser fra kassereren
Hillerød Provsti har inviteret alle formænd, kasserere og regnskabsfører til møde torsdag d. 15.
marts i Ullerød, hvor Tommy Petersen deltager.
7. Næste møde: 19. april 2018
8. Eventuelt
Evt strejke
Kristine K. Ravn er tjenestemandsansat og kan derfor ikke komme i strejke.
Elsebeth Hougaard Jensen er overenskomstansat og er udtaget, hvis der bliver strejke.
EHJ har i Blovstrød en enkelt højmesse i april.
Resten af medarbejdergruppen har ikke fået information om udtagelse til strejk pt.
Landsmøde for menighedsråd på Nyborgstrand 8. juni -18.
Hvem i MR har lyst til at deltage?
MR er indstillet på at anskaffe en gårdkat, der forhåbentlig kan fange mus inden de smutter i
kælderen.
Graver Michael Wegin vil gerne stå for projektet og har ansvaret for en passe-kat-liste.
Budget KAT:
Anskaffelses budget 1.500,-kr til køb af kat, vacciner, mad, kattelem til værksted etc.
Desuden en anslået årlig drift 2.500,- kr.

