Referat for møde ved Blovstrød Menighedsråd
15. juni 2017 kl. 19.00-21.00
Tilstede MR medlemmer: Line Vincentz Larsen, Christina Winther Poulsen, Tommy Petersen,
Jørgen Jessen, Agnethe Schultz, Tage V. Andersen, Hanne Hauberg og Kristine K. Ravn.
Afbud: Niels Moltved, Elsebeth Hougaard Jensen.
Derudover:
Bemærk: Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referat 1. juni 2017
Ordstyrer
Line Kristiane Vincentz Larsen
________________________________________________________________________________
1.1

Valg af referent
Christina blev valgt til referent i Gunhilds fravær.

1.2

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

1.3 Godkendelse af referat fra menighedsrådsmøde d. 1. juni 2017(Bilag A)
Referatet blev godkendt.
2.0.0 Behandling af refusionsopgørelse ifm. jordsalget.
2.0.1 Orientering ved Tommy Petersen
2.0.2 Afstemning og vedtagelse
Refusion af grundskatter for 2015-2017 på 4.873,50 kr. Disse indgår i driftsbudgettet.
Refusion af grundskat for 2017 på 254.260,44 kr. indgår i Jordsalgspuljen.
2.1.0 Hjertestarter
2.1.1 Orientering ved Hanne Hauberg
2.1.2 Afstemning og vedtagelse
Tryg har skrevet til Hanne og informeret hende om at vi har fået en Hjertestarter til Blovstrød
Kirke. Hanne, Tage og Jørgen vil efterfølgende finde ud af, hvor Hjertestarteren kan placeres
(den skal være offentlig tilgængelig døgnet rundt og have strøm).
2.2.0 ’O Du Guds lam’
2.2.1 Orientering ved Kristine Ravn
2.2.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet bestemmer liturgien. I Blovstrød Kirke synges alle tre vers af ’O Du Guds
lam’. I flere andre kirker synger man kun første vers.
Det blev vedtaget, at man fremadrettet kun synger første vers af ’O Du Guds lam’ i Blovstrød
Kirke.

2.3.0 Integrationsarbejde
2.3.1 Orientering ved Kristine Ravn
2.3.2 Afstemning og vedtagelse
Kristine vil spørge Provstiet, om det er en mulighed at ansætte en integrationsmedarbejde i
Provstiet, som på nuværende tidspunkt bliver betalt af Indre Mission, men denne bevilling
udløber.
2.4.0 Kontrakt til Rose
2.4.1 Orientering ved Hanne Hauberg
2.4.2 Afstemning og vedtagelse
Rose er honorar-lønnet, da hun er ansat mindre end 8 timer om ugen. Derfor kan hun ikke få
en kontrakt.
2.5.0 Koncert med Die Herren
2.5.1 Orientering ved Kristine Ravn
2.5.2 Afstemning og vedtagelse
Fællesaktivitetsudvalget har bedt om tilkendegivelse fra Menighedsrådene om koncert med
”Die Herren” i 2018:
• Vil jeres menighedsråd bakke op om et arrangement, der er mere rockpræget som ”Die
Herren”? Blovstrød Menighedsråd bakker op om arrangementet.
• Synes I det bør være en gudstjeneste hvor Die Herren medvirker, og hvor der ikke tages
entre? Blovstrød Menighedsråd synes arrangementet skal være gratis. Det vil være fint at
præsten byder velkommen, men vi synes ikke at der skal være en gudstjeneste.
• Synes I det skal være en koncert, hvor fx halvdelen af udgifterne dækkes af billetsalg? Nej,
skal være gratis.
• Er der nogle af de 3 datoer (torsdag kl. 19.30 den 1., 8. eller 15. marts), hvor jeres kirke har
andre arrangementer? Blovstrød Kirke har ikke nogle arrangementer de tre dage.
• Vil I støtte op om en ansøgning til provstiets pulje for fælles aktiviteter om
medfinansiering? Det vil vi gerne.
3.0

Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
Intet nyt.

4. Nyt fra udvalg
a.

Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
De synsudsatte ydelser, som blev nævnt på forrige møde, er blevet igangsat så det burde blive
lavet i løbet af sommeren. Det der så mangler er at male rørskaden i Præsteboligen, samt
murerarbejdet i kirken.
Claus vil klippe hækken i slutningen af juli/begyndelsen af august samt slå græsset på
støjvolden.
Vi har haft en lille græsslåmaskine, men den er gået i stykker og har nu kun en stor, som
Gunhild har svært ved at skubbe op af bakken, så det forslås at købe en almindelig
græsslåmaskine til 2.000 kr., som kan hjælpe denne sommer.
Tage vil tage kontakt til en VVS’er for at få lavet vandhanerne på kirkegården. Den ene
drypper meget, og mange ældre har svært ved at åbne vandhanerne.

Tage har sendt en mail rundt til Menighedsrådet, hvor alle kan se hvornår medarbejderne
holder sommerferie.
Tage har fotograferet de enkelte bevaringsværdige gravsten og udleveret til KKPS-udvalget.
KKPS-udvalget vil prioritere gravstenene efter sommerferien.
b.

Kontaktpersonen
Michael er fortsat sygemeldt. Der afholdes sygesamtale med Michael og bisidder, samt
Hanne, Tage og Lone Pepke.

c.

Aktivitetsudvalg
Intet nyt.

d.

Fælles aktivitetsudvalg
Cykelturen d. 10. juni gik fint, 22 var med.

e.

Hjemmesideudvalg
Intet nyt.

5.

Meddelelser fra præsterne
Der bliver nu lagt op til, at man kan lægge nogle opgaver ud til provstiet eller andre personer.
Fx personaleansvar eller andre administrative opgaver. Deadline for at søge om nogle
ændringer er d. 1. oktober 2017, og så kan man være med fra 2019.
Menighedsrådet opfordres til at gøre sig bekendt med disse muligheder og så vil dette blive
diskuteret på næste menighedsrådsmøde.
Soldaterhjemmet er ved at lave en ordning med at finde besøgsvenner til veteraner. Kristine
har sagt ja til at deltage i ordningen.

6.

Meddelelser fra kassereren
Jordsalgspengene er frigivet. Vi kan nu søge om anlægsprojekter fra puljen.

7.

Næste møde: 24. august 2017

8.

Eventuelt
Kirketjenere skal have et førstehjælpskursus og det skal fornyes en gang om året. Det kan
være en del af vores Falck abonnement. Hanne undersøger dette til næste møde.
Lone Pepke vil afholde et kursus i efteråret i den Digitale Arbejdsplads.
Der bliver ikke nogle sommerrengøring i år, da Gunhild er på kirkegården.
Der holdes sensommerfest for menighedsrådet og personalet samt ægtefælder d. 30.
september 2017. Hanne inviterer personalet.
Dagsordenen skal udsendes 10 dage inden mødet, men nogle gange kommer punkterne
løbende, og formanden har indtil nu valgt at sende en færdig dagsorden ud selvom den så
bliver udsendt mindre end 10 dage inden mødet. Fremadrettet skal punkter til dagsorden
sendes til formanden senest 7 dage inden mødet, og dagsordenen udsendes senest 4 dage
inden mødet. Referatet fra mødes skal udsendes dagen efter mødet, og det skal uploades på
hjemmesiden og på den Digitale Arbejdsplads.

