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1.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
1.3 Godkendelse af referat fra 26. oktober 2017 (bilag a) samt 1. november 2017 (bilag b)
Begge referater godkendes.

2.0.0 Beslutning om aftaler for fremtidig nedlæggelse eller vedligehold betalt af menighedsrådet
for gravsteder/gravminder
Oversigten (bilag c) er et korrigeret notat i forhold til det tidligere drøftede notat fra oktober-mødet
(der er kun ændringer på de sidste to sider (bilag c4) og for de 4 gravsteder mærket med P (bilag c3)).
Gravstederne mærket med P har tidligere været bevaringsværdige, men ønskes nu indstillet til
afregistrering i provstiet, ligesom aftaler omkring vedligehold ønskes undersøgt juridisk i provstiet.

2.0.1 Orientering ved Tage Andersen
Tage Andersen orienterede om referatet fra mødet den 16. januar -18 med provstiet, (bilag c2) om de
juridiske spørgsmål, der er rejst for de 4 gravsteder mærket med P og hvor de heraf afledte forslag til
ændringer for de 4 gravsteder er omtalt i (bilag c3).
Tage Andersen orienterede yderligere om ændringerne på de to sidste sider i (bilag c) i afsnittet
”Gravsteder der søges nedlagt efter ønske fra gravstedsejerne eller pga. manglende respons på forsøg
på kontakt” (bilag c4).
Specielt for gravstedet PL 009B gælder det, at gravstedsejeren efter fredningstidens udløb i 2015 har
ønsket en forlængelse på 5 år og fået denne. Trods flere henvendelser pr. brev og telefon i 2016, 2017
og senest i januar 2018, hvor der er sat en sidste frist og gravstedsejer endvidere er gjort opmærksom
på, at forholdet ville blive taget op på menighedsrådsmøde d.d., har gravstedsejer endnu ikke betalt,
hvorfor gravstedet ønskes nedlagt og videresolgt.
2.0.2 Menighedsrådet tilsluttede sig de i bilag c3 og c4 foreslåede ændringer som foreslået af Tage
Andersen og vedtager at gravsted PL 009B kan videresælges.

2.1.0 Beslutning om indstilling til provstiet om bevaringsværdige gravminder
Korrigeret indstilling (der er kun ændringer på de sidste to sider i forhold til det tidligere udleverede
notat på september-mødet) (bilag d).
Følgebrev (bilag e)
2.1.1 Orientering ved Tage Andersen
KKPS-udvalget har lavet en vurdering af bevaringsværdige gravminder på Blovstrød kirkegård, der er
beskrevet i bilag d. Denne vurdering har været hos ministeriets sagkyndige, Museum Nordsjælland,
der er imponerede over det arbejde der ligger bag vurderingen. Yderligere tre gravsteder anbefales af
museet registreret som bevaringsværdige, se bilag e.
2.1.2 Menighedsrådet vedtager, at følge Museum Nordsjællands anbefaling og fremsende materialet til
provstiet som led i den endelige ændring i form af registrering og afregistrering af gravminder ved
provstesynet i foråret.

2.2.0 Drøftelse af igangsættelse af projekt for præsteboligens forhold til omgivelserne
2.2.1 Orientering ved Tage Andersen
Det er tidligere drøftet, hvordan familien i præsteboligen kan få mere privatliv. Lone Paepke har
henvist til at landskabsarkitekt Hjørdis Sørensen tidligere har været involveret i sådanne projekter. Se
bilag f.
Tage vil gerne gå videre med dette punkt, så det kan komme med på provstiudvalgsmødet 22. februar
-18.
2.2.2 Menighedsrådet beslutter, at Tage Andersen kan gå videre med denne opgave.

2.3.0 Projekt for altertavle til brug i sognegården og til udendørs gudstjenester
2.3.1 Orientering ved Tage Andersen

I forbindelse med, at Blovstrød Kirke skal renoveres, vil der blive brug for en mobil altertavle, der kan
opstilles andetsteds, som en midlertidig løsning. Denne mobile altertavle vil også kunne bruges ved
kirkelige handlinger andre steder i sognet ex. i Høvelte kaserne, Sandholmlejren og Ellebæk Fængslet
(bilag g).
Industriel designer Kamilla Hector, har udarbejdet et forslag. Det foreløbige overslag lyder på
60.000 kr eksl. moms. Projektet søges finansieret i stiftet gennem jordsalgspengene.
2.3.2 Menighedsrådet vedtager, at projektforslaget sendes til provstiet inden dets møde den 22. feb -18.

2.4.0 Drøftelse af planer for regulering af Blovstrød kirkegård
2.4.1 Orientering ved Tage Andersen
Ideer til udvikling af Blovstrød Kirkes kirkegårde (bilag h).
Efter inspiration fra kursus med landskabsarkitekt Henning Looft, har Tage Andersen lavet et notat
(bilag h) med ideer til fremtiden for Blovstrøds kirkegårde.
Notatet indeholder bl.a. en foreløbig analyse af behovet for nye gravsteder fremadrettet. Der er ingen
akutte problemer med kistegravpladser, hverken på Ny eller Gammel, men der kan på 2-3 års sigt blive
problemer for urnegravsteder for de nu udlagte områder. Generelt er der dog plads nok, men der skal
udarbejdes en reguleringsplan for hvor de fremtidige områder skal ligge på kirkegårdene.
Henning Looft mener man skal se på opgaven med et 50-årigt perspektiv og derfor opfatte
kirkegårdens brugere som de nuværende børn og deres forældre.
Ideerne omfatter bl.a. forslag som: labyrint, 'skov' på Ny, uglekasser, hus til at spise madpakke i,
fortællegynge, sansehave. Tænk fremad...
Endvidere forslag til bedre økonomi: Se i retning af færre og mindre arbejdskrævende processer på
kirkegården ex. vedligehold af hække er dyrt, bunddækkeplanter i stedet for perlegrus, inddrage
nedlagte gravsteder med græs i plænen.
2.4.2 Forslaget vil blive søgt viderebearbejdet til næste menighedsrådsmøde med henblik på at kunne
fremlægge det for provstiet inden provstesynet.

2.5.0 Godkendelse af indsamlingsliste for Blovstrød Kirke 2018 (efter aftale med Kristine)
Listen fra sidste år er vedhæftet, og kan danne grundlag for punktet.
2.5.1 Orientering ved Tommy Petersen
Kollekten aftales år for år. I 2017 gik den til - Menighedsplejen, Selskabet til støtte for Pakistans
Kirke, De Danske sømands- og udlandskirker, Soldaterhjemmet i Høvelte, Tværkulturelt Center,
Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær.
2.5.2 Efter forslag fra Tommy Petersen, vedtages det, at kollekten indsamlet i perioden fra 14.s.e.t –
23.s.e.t. går til MAP, et missionsprojekt i Madagaskar, fælles for kirkerne i Hillerød Provsti.

2.6.0 Snerydning om søndagen (efter aftale med Gunhild).
2.6.1 Vi har ingen aftale om snerydning, hvis der ligger sne på parkeringspladsen søndag morgen.
Tommy Petersen har indhentet et tilbud fra Arne Hansens Eftf: En søndagsrydning plus salt vil koste

2.500,00,- kr plus moms. Hvis snerydningen er i led med andre ture, vil det koste 750,00,- kr plus
moms. Se bilag.
2.6.2. Menighedsrådet vedtager, at Tommy Petersen og Tage Andersen kan lave snerydnings aftale
med Arne Hansen.

2.7.0 Stillingtagen til ris eller fuglefrø ved bryllupper
2.7.1 Orientering ved Kristine Ravn
Kristine fremlægger, at det er en skrøne, at ris skader fuglene. Derfor foreslås det, at brudeparrets
familier selv vælger, om de vil kaste med ris eller 'fuglefrø'.
2.7.2 Menighedsrådet vedtager ovenstående forslag.

2.8.0 Fotografering under kirkelige handlinger
2.8.1 Orientering ved Kristine Ravn
Kristine K. Ravn har hidtil haft som regel, at familierne kunne fotografere ved ind- og udgang af
kirken. Det kan være meget forstyrrende, hvis der fotograferes under handlingen.
2.8.2 Menighedsrådet vedtager, at Kristine ved samtalen med dåbsforældre eller brudepar aftaler, at en
fra hver familie, er 'fotograf' under handlingen.

2.9.0. Bortkørsel af affald
2.9.1 Orientering ved Kristine Ravn
Hvordan skal vi komme af med vores affald i skuret?
Vi har forskelligt affald og vi vil gerne lave et affaldssystem i skuret.
2.9.2 Gunhild køber affaldskasser til skuret og Tommy afventer besked om hvornår, han skal hente
skrald til affaldsstationen.

2.10.0 Fremtidens babysalmesang
2.10.1 Orientering ved Kristine Ravn
Punktet udsættes pga. tidsnød.

2.11.0 Forslag om ændring af vedtægterne for udlejning af sognegården.
Orientering ved Kristine Ravn
2.11.1 Kristine fremlagde en forespørgsel om vedtægterne for udlejning af sognegården kunne
udvides.
2.11.2 Menighedsrådet vedtog at bibeholde de nuværende vedtægter.

3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
3.1.0 Formanden deltager ikke i MR møde 22. februar -18, pga. møde i provsti regi.
Formanden deltager ikke i MR møde 15. marts -18, pga. møde i provsti regi.

Menighedsrådet bør kende de planlagte provsti møder, inden det konstituerende møde i november, for
at undgå sammenfald i planlægning af årets MR møder.
3.2.0 Det Fælles kirke- og regnskabskontor søger om deltagelse i forsøgsordning nr. 3, hvor kontoret
frigøres fra provstiet og derfor vil være en selvstændig juridisk myndighed.
3.2.1 Menighedsrådet vedtager at Det Fælles kirke- og regnskabskontor kan søge om optagelse i
forsøgsramme 3.

4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Vi har fået en uventet stor regning på 55.000,- kr. fra elektrikeren for arbejde i sognegården og kirken i
december. Arbejdet omfattede bl.a. montering af hjertestarter, lamper ved tårntrappen, elsikkerhedsattest alle installationer, samt diverse små-arbejder. Fremover skal vi ved sådanne opgaver,
have et tilbud.
b. Kontaktpersonen
c. Aktivitetsudvalg
Kommende arrangementer: Christian Buch, foredrag, fastelavn, koncert med Trio Kozue og
frivilligfrokost.
Fælles aktivitetsudvalg
Blovstrød- og Lillerød Sogn arrangerer fælles udflugt til Hillerød Slotskirke lørdag den 21. april -18.
e. Hjemmesideudvalg
5. Meddelelser fra præsterne
Elsebeth informerer, at provstiet er positiv indstillet overfor ændringen af sognegrænserne og dette
skal nu ekspederes i stiftet.
Meddelelser fra kassereren

Næste møde: 22. februar 2018

8. Eventuelt
Christina Winther går på 'MR-barsel' ved MR-møde den 14. juni. Tillykke!
Rengøring, Gunhild har fået et tilbud fra rengøringsfirmaet Renell. Der var flere kommentarer, så
tilbuddet skal gå om.

