Referat for møde ved Blovstrød menighedsråd
25. oktober 2018 kl. 19:00-21:00
Tilstede
Tommy Petersen, Jørgen Jessen, Tage V. Andersen, Hanne Hauberg, Agnethe Schultz,
Ruth Hansen (supp.), Ulla Petersen (supp.), Ole Lyngvåg, Merete Tolver Nielsen og Gunhild Fjord
Afbud
Line Kristiane Vincentz Larsen og Niels Moltved
Bemærk
Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet
Bilag
Bilag A: Referat fra d. 27. september 2018
Bilag B: Årsbudget 2019
Bilag C: Kvartalsrapport
Ordstyrer
Hanne Hauberg
________________________________________________________________________________
0.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
0.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
0.3 Godkendelse af referat fra d. 27. september 2018 (Bilag A)
Referat godkendes.
1.0 Reguleringsplan for Blovstrød kirkegårde
1.1 Præsentation ved landskabsarkitekt Merete Tolver Nielsen
Merete Tolver Nielsen præsenterede sit oplæg til reguleringsplan for Blovstrød kirkegårde.
1.2 Diskussion og vedtagelse samt fremsendelse til provstiudvalget
Under den efterfølgende diskussion fremkom forskellige synspunkter bl.a. om genanvendelse af
hække, træer og anden beplantning. Omlægningen vil løbende være i gang.
Menighedsrådet besluttede, at når reguleringsplanen på dette grundlag er færdigtegnet og beskrevet
af Merete Tolver Nielsen, så fremsendes resultatet til provstiudvalgets møde den 22.11.2018 til
godkendelse og evt. videresendelse til Helsingør stift.
2.1.0 Budget 2019 (Bilag B)
2.1.1 Orientering ved Tommy Petersen
2.1.2 Afstemning og vedtagelse
Godkendelse af årsbudget 2019: Blovstrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19576515,
Budget 2019, , Endelig budget afleveret d. 17-10-2018 14:43

2.2.0 Beslutninger vedr. økonomiske godkendelser i provstiudvalget den 11. oktober 2018
a. Indretning af kontor for ny 50 % præst
Godkendt med 50.000,- kr. fra provstiudvalget
b. Anskaffelse af ny printer
Godkendt med 60.000,- kr. af egne frie midler fra provstiudvalget.
Tage orienterer om de to tilbud.
2.2.1 Orientering ved Tommy Petersen
2.2.2 Afstemning og vedtagelse
a. Indretning af kontoret venter til ansættelsen af 50% præsten er godkendt og præsten selv kan
have indflydelse på indretningen.
b. Menighedsrådet vedtog at købe en ny printer, en Richo, på baggrund af en sammenligning af
printere fra to firmaer mht. præstationer og pris.

2.3.0 Orientering om ekstra-udgifter på kirkegården
Nedenstående priser er incl. moms.
a. Handikaplogo på handikap-P-plads ved kapel 1.875,- kr.
b. Værktøj til graver-afd., slagboremaskine, stiksav, vinkelsliber mm. ca. 5.275,- kr.
- Værktøjskasse 3.500,- kr.
- Pc skærm til graverkontoret 1000,- kr.
b. Flytning og sikring af sort sten med hvid due, 5.875 kr.
Blovstrød Kirke betaler for flytning og sikring, da stenen er bevaringsværdig. Kan vente til 2019.
c. Sikring af gravsten på NY 430-435, 4.375,- kr. med.
d. Tilbagebetaling af gravstedsret for 4 af 6 gravpladser på NY 430-435, 4.811,- kr.
e. Opmaling af tekst på bevaringsværdige gravsten ca. 50.000,- kr.
2.3.1 Orientering ved Tage Andersen
Tage Andersen foreslår, at de tre første udgiftsposter, og hvis det er muligt også en værktøjskasse
(3.500,- kr.) og en pc-skærm (1.000,- kr.) til graverne, blev udført i den angivne prioriterede
rækkefølge i det omfang der stadig er penge på driftsbudgettet i 2018, og ellers bliver udskudt til
udførelse i 2019.
For de tre sidste udgiftsposter, der er uforudsete udgifter, søges der 5 % midler i det nye år.
2.3.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet tilsluttede sig dette.

2.4.0 Orientering om nedlæggelse af gravsteder
2.4.1 Orientering ved Tage Andersen
Tage Andersen fremlagde en oversigt over tilbagemeldinger for de udsendte hjemfaldsbreve med
udløb i 2018. Af de 29 udsendte breve var der indtil nu svar fra de 14. Heraf ønskede 4 nedlæggelse
af gravstedet, og 10 en forlængelse, heraf 2 i 5 år og 8 i 10 år.
Yderligere udløb 9 anonyme gravpladser.
Tage Andersen anmodede om, at de 4 gravpladser GL 007-012, PL 115, NY 075-076 og NY 245,
der af gravstedsejeren ønskedes nedlagt, kunne sløjfes ved årets udgang (GL 007-012 dog først
1.3.2019).

I fortsættelse af punkt 2.4.0 ved forrige menighedsrådsmøde havde Tage Andersen haft møde med
gravstedsejerne for GL 007-012 og NY 430-435.
GL 007-012 ønskes af gravstedsejeren nedlagt pr. 1.3.2019.
NY 430-435 ønskes af gravstedsejeren reduceret fra 6 til 2 gravpladser som drøftet med provstiet i
januar 2018. Da gravstedsejeren har betalt for gravstedsretten for alle 6 pladser til 2026 tilbageføres
4.811 kr. for de 4 gravpladser der nedlægges.
Da en af gravstenene var vurderet til at skulle sikres mod væltning, var gravstedsejeren af
menighedsrådet blevet pålagt at sikre denne for 4.375 kr. inden han fik besked om løsningen med en
indskrænkning fra 6 til 2 pladser, og ville, hvis han havde vidst dette, ikke have ønsket at sikre
stenen, men blot fjernet risikoen ved at lægge stenen ned.
Tage Andersen foreslog derfor, at menighedsrådet ud over det tilbageførte beløb også betaler
udgiften til sikringen.
2.4.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet tilsluttede sig dette.

3.1 Fremlæggelse og godkendelse af kvartalsrapport 3. kvartal 2018 (Bilag C)
3.2 Orientering ved Tommy Petersen
3.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet godkender kvartalsrapporten.

4.1 Menighedsrådets sammensætning
4.2 Orientering ved Ole Lyngvåg
Line Kristiane Vincentz Larsen har den 17. okt. 2018 skrevet til menighedsrådet, at hun ønsker at
træde ud af Blovstrød Kirkes menighedsråd med øjeblikkelig virkning.
4.3 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet godkender at Line Kristiane Vincentz Larsen fratræder som formand for Blovstrød
Kirkes menighedsråd. Menighedsrådet takker Line for indsatsen som formand i to gode og
udfordrende år.
Lønnen stopper pr. 31. okt. 2018 og tilgodeses den derefter fungerende formand.

5.1 Honorar for Rosemaria Rex
5.2 Orientering ved Ole Lyngvåg
Babysalmesang afholdes nu hver tirsdag og ikke som tidligere, hver tirsdag i en given periode.
Kan babysalmesang fortsætter indtil 11. dec. 2018.?
5.3 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet godkender dette.

6.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden

6.0.1 Orientering ved Hanne Hauberg
Hanne læser takkebrev fra Elsebeth Hougaard Jensen.

7. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra kirkeværgen og KKPS udvalg
Sikring af gravsten afsluttes fredag.
- Lapidariet ved rødbøgen med lokalnavne er færdigt. De tre manglende sten kommer senere, når
gravstederne på deres nuværende placering udløber
- Hækkene er ved at være klippet overalt. Granlægning starter næste uge.
- Murer Ole Jensen har udbedret mindre skader på kirken og afsat kalkprøver i kirken som
forberedelse til den senere indvendige kalkning.
- Projektet for præsteboligens forbedring er sendt i udbud med frist 2. november 2018.
- Arkitekten for kirkerenoveringsprojektet er stadig syg, hvilket har medført en vis forsinkelse af
gennemførelsen af projektet.
b. Kontaktpersonen
Lukket punkt.
c. Aktivitetsudvalg
Se alle aktiviteter i det nye kirkeblad.
d. Fælles aktivitetsudvalg
Foredrag med Charlotte Rørth 20. marts 2019 i Blovstrød sognegård. Hun fortæller om sine to
bøger 'Jeg mødete Jesus...' og 'Vi mødte Jesus...'.
Provstiet betaler honorar. Transport fordeles efter fordelingsnøglen.
e. Hjemmesideudvalg
8. Meddelelser fra præsterne
9. Meddelelser fra kassereren
10. Næste møde: 29. november 2018 kl 19.00
Det nye menighedsråd etablerer sig
11. Eventuelt
Kjeld og Michael fra graverkontoret skal fremover modtage dagsorden.

