Referat for møde ved Blovstrød Menighedsråd
14. juni 2018 kl. 18:00-21:00
Tilstede
Line Kristiane Vincentz Larsen, Christina Winther Poulsen, Tommy Petersen, Jørgen Jessen,
Tage V. Andersen, Hanne Hauberg, Agnethe Schultz og Kristine K. Ravn.
Afbud
Elsebeth Hougaard og Niels Moltved.
Derudover
Gunhild Fjord.
Bemærk
Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referat fra d. 17. maj 2018
Bilag B: Foreløbige budget 2019
Ordstyrer
Line Kristiane Vincentz Larsen
________________________________________________________________________________
1.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes med to nye punkter fra Hanne Hauberg: 2.5.0 Rengøring og 2.6.0 Værktøj.
1.3 Godkendelse af referat fra d. 17. maj 2018 (Bilag A)
Referat godkendes.
2.0.0 Fremlæggelse af det foreløbige budget 2019 med efterfølgende drøftelse (Bilag B)
2.0.1 Orientering ved Tommy Petersen
Da budgettet skal gå i nul, var det ikke muligt at indarbejde alle de ændringer i budgettet, som vi
besluttede på vores forrige møde.
For at få budgettet i balance søger vi derfor om en udvidelse af budgetrammen til rengøring af
sognegården for 2019 på 44.519 kr.
Budgettet skal indsendes i morgen den 15. juni -18 og det endelige budget den 15. nov.-18.
2.0.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet godkendte følgende budgetbidrag for 2019: Blovstrød Sogns Menighedsråd, CVRnr. 19576515, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 08-06-2018 11:36

2.1.0 Projekt for præsteboligens privatliv
2.1.1 Orientering ved Tage Andersen
Landskabsarkitekt Hjørdis Sørensen har afsluttet sit arbejde med udarbejdelse af forslag til hvordan
man sikrer privatlivet i præsteboligen i fremtiden. Arbejdet blev sat i gang i vinter af et enigt
menighedsråd foranlediget af at den forhenværende præst, den nuværende præst samt flere
potentielle ansøgere da præstestillingen var ledig sidste gang, alle har bemærket, at præsteboligen i
Blovstrød ligger meget offentligt/udsat, hvilket giver en række udfordringer for præstefamiliens
privatliv. Dertil kommer, at haven er meget generet af støjen fra Kongevejen, hvad tidligere
menighedsråd også har fået undersøgt af et støjfirma og fået dokumenteret. Hjørdis Sørensen har på
den baggrund, i et samarbejde med kirkeværke Tage V. Andersen og sognepræst Kristine K. Ravn
udarbejdet et forslag til ændringer af præsteboligens have samt gårdspladsen foran præsteboligen.
Derudover har kirkens arkitekt Janni Hansen givet prisoverslag på etablering af en privat dør
mellem præsteboligen og sognegården, etablering af en garageport samt etablering af en ny
terrassedør. Alt i alt beløber projektet sig til 777.000,- kr. incl moms.
Det er mange penge, men boligen er gammel, og den trænger til nytænkning.
Der er stor usikkerhed omkring æstetikken ved glasvæggen, der er foreslået sat op ved terrassen,
pris 165.000,- kr for at stoppe lyd fra Kongevejen.
2.1.2 Afstemning og vedtagelse
Et enigt menighedsråd beslutter at gå videre med projektet, bortset fra glasvæggen ved terassen,
og at ansøge provstiudvalget om lov til at bruge 612.000,- kr. af jordsalgspengene til igangsættelse
af projektet.
Det vurderes at haveprojektet gøres færdig og først da tages der stilling til om der ønskes en
glasvæg ved terassen.

2.2.0 Nyt fra udvalget vedr. ny projektor og lærred i sognegården
2.2.1 Orientering ved Tommy Petersen og Kristine Ravn.
Status på udvalgets arbejde. Udvalget har modtaget et tilbud for at der monteres manuelt lærred på
240 cm i bredden i loft ved midterste vindue i sognegården (vinduet ved den lille karnap der går
ud), der monteres projektor i loftbeslag, hvor der i dag hænger en troldegren, projektoren monteres
ca. 370 cm fra lærred, der trækkes lydkabel fra projektor til av rum, lyden styres fra pc, der
monteres HDMI stik samt Neets kontrol panel på væg ved siden af vindue. Pris 31.612,- kr. eksl.
moms. Tilbuddet er fremsat af samme firma, som har lavet AV løsningen på førstesalen, som vi
hidtil kun har været tilfredse med. Derudover kommer 600,- kr. i udgift til to mørklægningsgardiner
samt en udgift på 5000 kr. til en elektriker, som monterer en ”grissetryne” 230V stik ved projektor,
ca. 400 cm fra væg ved flygel og karnap. I alt 37.212,- kr eksl. moms
2.2.2 Afstemning og vedtagelse.
Menighedsrådet vedtager at søge provstiudvalget om at bruge jordsalgspenge til ovenstående.
2.3.0 Databeskyttelse
2.3.1 Orientering ved Hanne Hauberg
Hanne har været til møde i provstiet ang.de nye regeler i persondataloven.
Personale skal informeres om, at personoplysninger går videre til provstisekretær Lone Paepke.
Kravene til beskyttelse af den enkelte borger er skærpet betydeligt.
Det forventes at provstiet udgiver et kodex omkring dette, så alle sogne har de samme retningslinier
at følge.

2.3.2 Afstemning og vedtagelse
Tommy indkøber en makulator.
2.4.0 Fremtidens kirkekontor for Blovstrød
2.4.1 Orientering ved Kristine Ravn
Siden kirkekontoret i Lillerød blev lukket har vi, med stor tilfredshed, benyttet det Fælles
kirkekontor i Hillerød. For sognebørnene er der imidlertid en fornemmelse af, at der er langt til
Hillerød, hvorfor vi fra forår -19 vælger at benytte kirkekontoret ved Engholm Kirke
2.4.2 Afstemning og vedtagelse
Vi er meget tilfredse med det Fælles kirkekontor i Hillerød, men på grund af geografi ønsker vi at
flytte til kirkekontoret ved Engholm Kirke fra forår -19 eller når sognepræst Kristine K. Ravn
kommer tilbage efter barsel.
2.5.0 Rengøring
2.5.1 Orientering ved Hanne Hauberg
Vi har rengøring een gang ugentligt bortset tre mdr. nemlig i juni, juli og august, hvor Gunhild
Fjord står for dette. Er det muligt at få rengøring hver 14. dag i juni, juli og august fra næste
budgetår? Der kan findes penge til dette arrangement i resten af juni, juli og august då.
2.5.2 Afstemning og vedtagelse
Gunhild Fjord undersøger hvad det koster med rengøring hver 14. dag i de tre mdr. juni, juli og
august, så det kan komme med i næste budgetår i september -18.
2.6.0 Udlån af kirkens værktøj
2.6.1 Orientering ved Hanne Hauberg
Skal det fortsat være muligt, at låne kirkens værktøj? Går værktøjet i stykker ved privat brug
dækker forsikringen ikke og man må derfor selv dække udgiften.
2.6.2 Afstemning og vedtagelse
Det besluttes at man må låne håndværktøj, efter at have spurgt kirkeværgen. Dvs. at det er
kirkeværgen, der står for at lave en udlånsliste.

3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
3.0.1 Orientering ved Line Kristiane Vincentz Larsen
Vi har nu fået grønt lys fra provstiet til at slå stillingen, som barselsvikar for Kristine K. Ravn op.
2. juli. Ansøgningsfrist.
3. juli Menighedsrådet får ansøgningerne til gennemlæsning.
10. juli kl. 17.00 afholdes møde om ansøgninger. Hans-Henrik Nissen provsten fra Rungsted provsti
deltager. Det besluttes, hvilke ansøgere der skal kaldes ind til samtale og prøveprædiken. Ved
prøveprædikener skal hele menighedsrådet være tilstede. Suppleanter indkaldes ved behov.
23. juli kl. 9.00 og kl. 12.30 og kl. 16.00 vil der være prøveprædikener med organist, sanger og

kirketjener. Hanne bestiller smørrebrød.
Suppleant Ulla Petersen deltager den 10. juli for Hannne Hauberg.
Suppleant Ulla deltager den 23. juli for Christine Winther.
Sognegrænse ændringen er godkendt pr. 1. august -18.
Vi afventer dog provstiet med hensyn til den evt. 50% stilling.
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra kirkeværgen og KKPS udvalg
Ifm. rapporten om renovering af kirken har Jørgen Jessen nogle kommentarer ang. de manglende
dele på prædikestolen (to arme og et horn). Tage V. Andersen sender Jørgen Jessens mail videre til
Janni Hansen. Der skal nu istandsættes et møde med den kgl. bygningsinspektør.
Gravstedsejer ønsker at kunne sætte to vaser ned ved gravsten på plænen. Dette tages op på
kommende KKPS møde til august.
Tage V. Andersen har holdt møde med landskabsarkitekt Merete Tolver dd. ang ombygning af
Blovstrød kirkegård. Merete Tolver melder tilbage ang. pris. Der er ikke afsat penge til projektet,
men Lone Paepke bekræfter, at vi skal søge 5% midlerne.
Provstiudvalget har rykket deres møde til den 26. juni, så planerne kan komme med på dette møde.
Danstein der fik opgaven med sikring af gravsten er begyndt at fjerne sten og skal senere flytte
bevaringsværdige sten hen til rødbøgen i lapidarium .
12 gravsten der skal sikres er kirkens og 11 er private. 4 gravstedsejere har indtil nu meldt tilbage.
Der kommer 3 bænke magen til dem vi i forvejen har. En bænk skal stå ved kastanietræet og to
langs flisegangen ved rødbøgen. Endvidere laves handicap parkering ved kapel. Der asfalt eres og
skiltes. 30.000,- kr. er afsat til opgaven.
b. Kontaktpersonen
Må man grille ved leje af sognegården?
Risikoen for skader er for stor og det besluttes, at det ikke er tilladt.
Må man bruge flygel ved leje af sognegården?
Flygel må gerne bruges fornuftigt, men der må ikke stilles noget som helst på selve træet.
c. Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget har haft møde og planlagt frem til efteråret -19.
d. Fælles aktivitetsudvalg
Brev fra borger i Lillerød med roser for arrangementet med den fælles sognetur til
Frederiksborgslots Kirke.
e. Hjemmesideudvalg
Mht. den ny lov om persondata har webmaster lavet formular, så kirken søger om tilladelse til at
måtte bruge data i forbindelse med ex. Konfirmander.

5. Meddelelser fra præsterne
6. Meddelelser fra kassereren
Kasserer Tommy Petersen ønsker adgang til menighedsrådetspostkasse
7. Næste møde: 30. august 2018
8. Eventuelt
Tage V. Andersen snakker med borger ang. parkeringsforhold.
Suppleant Ruth Hansen skal indkaldes for resten af valgåret aug. sept. og okt for Christina Winther,
der går på barsel.

