Referat fra møde ved Blovstrød Menighedsråd
27. september 2018 kl. 19:00-21:00
Tilstede
Line Kristiane Vincentz Larsen, Tommy Petersen, Jørgen Jessen, Tage V. Andersen, Hanne
Hauberg, Agnethe Schultz, Ruth Hansen og Ole Lyngvåg
Afbud
Gunhild Fjord, Niels Moltved, Elsebeth Hougaard
Derudover
Bilag
Bilag A: Referat fra d. 30. august 2018
Bilag B: Revisors påtegning til regnskab 2017
Bilag C: Revisionsprotokollat for regnskab 2017
Bilag D: Beslutning i MR om kirkegårde i 2017-2018
Bilag E: Gravpladser/gravsten der er besluttet nedlagt/flyttet
Bilag F: Referat fra jura møde 20180116
Bilag G: Gravsted GL 007-012 og NY 430-435
Ordstyrer
Line Kristiane Vincentz Larsen
________________________________________________________________________________
1.1 Valg af referent
Line blev valgt som referent
1.2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt 2.9.0
1.3 Godkendelse af referat fra d. 30. august 2018 (Bilag A)
Referatet blev godkendt
2.0.0 Betaling for en ekstra affaldssæk til Kristine
Orientering ved Tommy Petersen. Menighedsrådet har godkendt at betale en ekstra affaldssæk til
Kristine.
2.1.0 Budget 2019
Orientering ved Tommy Petersen. Farmertruck godkendt. Vi søger 5% midler til kontoartikler til ny
præst. Printer/kopi maskine skal betales af frie midler. Driftsrammen er forøget med 44.519 kr. til
betaling af rengøring af sognegården. Ole Lyngvåg, Tommy Petersen og Tage Andersen mødes og
forfatter tekst til budgettet.
2.2.0 Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2017 til underskrift (Bilag B og C)

Orientering ved Tommy Petersen. Protokollat underskrevet.
2.3.0 Orientering om status for tidligere besluttet nedlæggelse og ændring af gravsteder (Bilag D og
E)
Orientering ved Tage Andersen. Tage Andersen orienterede om det tidligere vedtagne arbejde på
kirkegårdene.
Arbejdet med de bevaringsværdige gravminder var ved at være afsluttet som angivet i Bilag E.
Gravstedsejerne for de tidligere bevaringsværdige gravminder, der var blevet afregistreret, havde
fået brev om dette, og de der fortsat skulle bevares, var flyttet til den kommende plads, hvor
arbejdet med at sikre nogle gravsten mod at vælte var påbegyndt og forventedes afsluttet i den
kommende uge.
For de gravsteder der tidligere var besluttet nedlagt, var gravstene fjernet, kirkegårdspersonalet var
godt i gang med at fjerne overflødige hække og så græs eller udlægge perlegrus. Menighedsrådet
tog dette til efterretning.
2.4.0 Orientering om opfølgning på tidligere vedtaget regulering af gravsteder (Bilag F og G)
Orientering ved Tage Andersen. Tage Andersen orienterede om de tidligere vedtagne reguleringer
for de to gravsteder, der i januar 2018 var blevet vurderet juridisk af en gruppe under Hillerød
provsti. Da det ikke er lovligt, at kirkekassen betaler for et gravsted, der ikke er hjemfaldet (nedlagt
af gravstedsejeren), var det for de to gravsteder nødvendigt at ændre på de indgåede aftaler, så
gravstedsejeren enten selv betaler for hele det gravsted, som der ønskes gravstedsret til, og dets
vedligeholdelse eller nedlægger gravstedet, hvis fredningstiden er udløbet.
Det indstilles, at der sendes et brev med udgangspunkt i Bilag G til de berørte gravsteder med
forslag til en konkret løsning og den hermed forbundne økonomi, samt en opfordring til et møde,
hvor tingene forklares og hvor der kan indgås en ny aftale, der overholder reglerne. Menighedsrådet
tilsluttede sig dette.
2.5.0 Lukket punkt.
Orientering ved Line Larsen
2.6.0 5 % ansøgning om arbejdsmiljøbegrundede hjælpemidler og udbedring af rotteskader
Orientering ved Tage Andersen. Tage Andersen og Tommy Petersen fremlagde udkast til
ansøgninger til Provstiudvalget om følgende:


I fortsættelse af punktet ved forrige MR møde, er der indkøbt 2 nye hækklippere, og det
indstilles, at der over driften indkøbes en ny computer til Gunhilds arbejde.
Det indstilles, at der søges dækning gennem 5 % midler til de arbejdsmiljøbetingede udgifter til
støvsuger med filter 3.435 kr., stige til brug i kirke 8.938 kr. og netvinduer for kirketårnslugerne (så
duerne ikke kan flyve ind når lugerne åbnes ved klokkeringning og møge loftet til) 23.750 kr.


Allerød kommunes rottekonsulent har i sommer konstateret mistanke om defekt på kloakken
ved kapellet og aktivitet fra rotter, og menighedsrådet er derfor blevet pålagt af kommunen at
sætte arbejdet i værk inden 14 dage. Det er sket og arbejdet er nu udbedret for 12.937,50 kr.
(med moms). Da dette er en uforudset udgift indstilles det, at der søges dækning over 5 %
midlerne i provstiudvalget



Da den nye 50 % præst forventes ansat i nær fremtid (ansøgningsfrist 24. september 2018) er
det ved budgetsamrådet for Allerød, hvor indretningen af den nye præsts kontor var afsat på
2019-budgettet med 50.000 kr., blevet henstillet til MR, at pengene til indretning af nyt
præstekontor søges af 5 % midlerne for 2018, så kontoret kan indrettes hurtigst muligt efter at
den nye præst er ansat.



Den nuværende printer er delvist ude af drift og reservedele er svære at skaffe, hvorfor der er
stærkt behov for en udskiftning. Det indstilles derfor, at der snarest søges om tilladelse fra
provstiet til at anvende frie midler til at købe en ny for 60.000 kr. (med moms).

Menighedsrådet tilsluttede sig dette.
2.7.0 Skal Blovstrød Kirke være usynlig fra det nye Blovstrød?
Orientering ved Tage Andersen. Baggrunden for punktet var, at de store træer langs Kongevejen
dækker indblikket til Blovstrød kirke fra de nye boliger på den anden side af vejen, hvilket måske
kunne løses ved at skære et stykke af toppen af træerne.
Ud fra en nærmere undersøgelse er det dog de fleste steder husene selv, der vil skygge for udsigten
til kirken. Og efter en drøftelse med Michael Wegind, må det konstateres at en nedskæring langt fra
vil blive et kønt syn. På den baggrund forkastedes ideen.
2.8.0 Valg til Valgbestyrelse
Orientering ved Ole Lyngvåg. Original valgbestyrelse er ikke gyldig. Tage Andersen, Tommy
Petersen og Line Larsen er nu valgt af Menighedsrådet som valgbestyrelse. Tommy Petersen vælges
som formand og står for at indberette.
2.9.0 Lønforhandlinger
Hanne Hauberg orienterer. Graver Michael Hviid Wegind har sendt en ansøgning til menighedsrådet
ang. lønforhøjelse. Menighedsrådet stiller sig positiv.
3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
Orientering ved Line Kristiane Vincentz Larsen. Der blev orienteret om orienteringsmøde d. 8/10,
samt prøveprædiken d. 20/10.
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Et lidt udvidet KKPS-udvalg har holdt møde med landskabsarkitekt Merete Tolver Nielsen, som
fortalte om sine foreløbige planer for reguleringsplan for kirkegårdene og fik tilbagemelding fra de
fremmødte.
Merete Tolver Nielsen vil til MR-mødet den 25. oktober 2018 fremlægge sit udkast til den endelige
plan for hele menighedsrådet.
b. Kontaktpersonen
Intet.
c. Aktivitetsudvalg
Intet.

d. Fælles aktivitetsudvalg
Orientering om kommende arrangementer.
e. Hjemmesideudvalg
Der arbejdes på at få opdateret hjemmesiden med aktiviteter.
5. Meddelelser fra præsterne
Afskedsreception for Elsebeth Hougaard d. 14/10. Elsebeth Hougaard står selv for højmessen.
6. Meddelelser fra kassereren
Intet.
7. Næste møde: 25. oktober 2018
8. Eventuelt
- Re-kursus for hjertestarteren d. 13/11.
- Hanne Hauberg undersøger and. kræmmer. De kommer med et oplæg til
menighedsrådet.
- Der indkøbes en barstol til foredragsholdere.
- Der arbejdes med ide til pengeskab til kontanter.
- DAP kursus d. 17/11 kl. 8:45-10:45 i Præstevang Kirke.

