Referat for møde ved Blovstrød menighedsråd
30. august 2018 kl. 19:00-21:00
Tilstede
Tommy Petersen, Jørgen Jessen, Tage V. Andersen, Hanne Hauberg, Agnethe Schultz, Ruth Hansen og
Ole Lyngvåg.
Afbud
Niels Moltved, Elsebeth Haugaard Jensen og Line V. Larsen
Derudover
Gunhild Fjord
Bemærk
Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referat fra d. 14. juni 2018
Bilag B: Ønsker til nyt kapel
Bilag C: Kvartalsrapport
Bilag D: Tiltrædelsesprotokol
Ordstyrer
Hanne Hauberg
________________________________________________________________________________
1.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Punkt 2.5.0. udgår, herefter godkendes dagsorden.
1.3 Godkendelse af referat fra d. 14. juni 2018 (Bilag A)
Godkendt.
2.0.0 Ønsker til nyt kapel (Bilag B)
2.0.1 Orientering ved Tage Andersen
MR havde ingen yderligere tilføjelser til listen fra Gunhild, Michael og Kjeld.
Et enkelt punkt blev taget væk.
Listen med ønsker fremsendes som grundlag for KHT’s udkast til et nyt kapel.

2.1.0 Køb af nyt materiel til de ansatte
2.1.1 Orientering ved Tage Andersen
2 hækklippere

7.600,- med moms

Støvsuger m. filter til kirkeloft

3.435,- med moms

Stige til brug i kirke indendørs

8.938,- med moms

Ny computer til Gunhild (aht. kirkeblad og datasikkerhed)

7.899,- med moms

For de tre første punkter er indkøbet primært begrundet i hensyn til arbejdsmiljøet:
a. vibrationer i værktøjet/støj, b. filter mod mørtelstøv og duemøg samt c. faldulykker.
Stigen til kirken bør dog afprøves i kirken inden endeligt køb.
For det sidste er det hensynet til datasikkerhed og håndtering af programmer til opsætning af
kirkebladet, samt hensynet til, at de ansatte ikke selv skal medbringe deres arbejdsredskaber.
2.1.2 Afstemning og vedtagelse

MR støtter indkøbet af disse hjælpemidler, og ønsker hækklipperne købt over driften straks inden
efterårets hækklipning.
De øvrige ting finansieres enten via de afsatte driftsmidler for 2018 eller via en ansøgning om 5%
midler. Dette afklares endeligt ved næste MR-møde.
Tage V. Andersen udleverede udarbejdet oversigt over KKPS økonomiønsker for 2018-2020 til
Tommy Petersen som baggrund for vurdering af muligheder og budgetønsker.

2.2.0 Spørgsmål til den udsendte orientering om kirke- og kirkegårdsrenovering ved Blovstrød
2.2.1 Orientering ved Tage Andersen
TVA gav en status for hvor langt de enkelte delprojekter var kommet.
Desværre er arkitekten for renoveringen blevet syg, hvorfor der må forventes en vis forsinkelse.
2.3.0 Fremlæggelse og godkendelse af halvårsregnskab (kvartalsrapport) for 2018 (Bilag C)
2.3.1 Orientering ved Tommy Petersen
Tommy Petersen er overordnet godt tilfreds med kvartalsrapporten.
2.4.0 Underskrift af tiltrædelsesprotokol fra PwC (Bilag D)
2.4.1 Orientering ved Tommy Petersen
Det fælles regnskabskontor gør opmærksom på, at der skal ligge underskrifter fra hele MR på vedlagte
rapportering fra revisoren.
2.4.2 Afstemning og vedtagelse
Tommy Petersen indhenter underskrift fra Line V. Larsen og Elsebeth Hougaard Jensen.
2.5.0 Det oprindelige punkt 2.5.0 udgår.

Som et erstatningspunkt
Arbejdstøj
Orientering ved Hanne Hauberg
Michael og Kjeld ønsker at købe nyt arbejdstøj og sikkerhedssko. Gunhild ønsker at købe nyt
kirketjenertøj.
Afstemning og vedtagelse
MR bevilger det ønskede arbejdstøj til Michael, Kjeld og Gunhild.
2.6.0 Aftale omkring forløb for ansættelse af den nye 50% præst (alle skal medbringe kalender)
2.6.1 Orientering ved Hanne Hauberg
2.6.2 Afstemning og vedtagelse
Ansøgningsfrist 24/10 2018
Orienteringsmøde med provsten 3/10 kl.17.00, 4/10 kl. 19.30 eller 5/10 efter kl. 16.00
(Efter mødet fastlagt til 8. okt. kl 18.30).
3 prøveprædikener 20/10 2018, kl 9.00, kl. 12.30 samt kl. 16.00 med beslutning kl. 19.00.
Alternativt prøveprædikener den 25/10 2018 med samme tider som den 20/10 2018.
3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
3.0.1 Orientering ved Hanne Hauberg – på vegne af Line V. Larsen
Menighedsrådet indbyder til sognemøde søndag den 2/9 2018 i sognegården, kl 11.00 efter
gudstjenesten. Formanden byder velkommen og kirkeværgen, kasserer og præst fortæller om den
forgangne periode.
Endvidere er der opstilling til menighedsrådsvalget i november 2018.
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra kirkeværgen og KKPS udvalg
Sikring af gravsten
Den afsluttende sikring af gravsten (12 for MR, 10 private) vil ske i sidste halvdel af september.
Reguleringsplan for Blovstrød kirkegårde
Landskabsarkitekt Merete Tolver indbydes til at komme til det næste KKPS-møde den 13. sept.,
hvortil også Kristine K. Ravn, Ole Lyngvåg, Michael Wegin og Kjeld Hansen inviteres, for at fortælle
om sine planer, og derefter senere til et menighedsrådsmøde, hvor hun kan fortælle om det mere
konkrete projekt.
MR tilsluttede sig dette.
Arkivmateriale for Blovstrød Kirke og menighedsråd
Der skal anskaffes nyt stålskab med aflåselige rum for hhv. Line V. Larsen, Hanne Hauberg, Tommy
Petersen og Gunhild Fjord.
Tage V. Andersen arbejder videre med dette.
Radon rapport
Præsteboligen har et radonniveau i gul kategori, som svarer til at de hidtidige krav er opfyldt, men ikke
de nye krav der gælder for nybyggeri fra 2009.

Vedr. varmeisolering er det tidligere anbefalet, at der blev sat en bedre rude i præsteboligens
kælderdør.
Dette er nu blevet en del af projektet til forbedring af præsteboligen.
MR vedtog derfor, at man giver Brian Hansen fra KHT, i opdrag at finde en løsning, hvor man kan
forbedre såvel varmeisoleringen og radonniveauet ved at forøge den mekaniske ventilation af kælderen
og indsætte en varmeisolerende rude i kælderdøren som et supplement til det godkendte projekt for
præsteboligen.
Principsag: ekstra vase på PL 172
Det tidligere menighedsråd har i 2016 givet afslag på ansøgningen om en ekstra vase ved gravstedet
PL 172, dels fordi en tilladelse vil danne præcedens i forhold til de øvrige gravstedsejere, dels fordi det
er i strid med de af provstiet godkendte vedtægter for kirkegården og dels fordi der ikke er
arbejdsmæssig kapacitet til de særlige hensyn for det enkelte gravsted som ansøgeren efterspørger.
Et sådant individuelt hensyn kan tilgodeses på kirkegårdens urnegravsteder, hvor betalingen for en
sådan service også svarer til den større service.
Gravstedsejeren for PL 172 er nu og tidligere blevet tilbudt at få urnen flyttet til et urnegravsted, men
har ikke ønsket dette.
MR fastholdt det tidligere MR’s afgørelse, efter hvilken der ikke kan tillades en ekstra vase på et
plænegravsted.
Manglende renhold på gravsteder
For 4 gravsteder NY 075-076, GL 458-461, GL 718A og GL 718B er der trods gentagne breve fra
graveren om at bringe forholdene i orden ikke foretaget en sømmelig vedligeholdelse. KKPS-udvalget
indstiller derfor, at man i disse tilfælde følger kirkegårdsvedtægtens bestemmelser i §25 om at KKPSudvalget (kirkeværgen) tilbyder, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling.
MR tilsluttede sig dette.
Sort sten med hvid due på NY kirkegård
Denne sten, der står på det tidligere lapidarium på NY kirkegård, var oprindeligt ønsket flyttet ind på
gravstedet NY 330-335, hvor der tilbage i tiden var et familiemæssigt sammenfald. Dette blev dog
opgivet af gravstedsejeren.
Stenen har ikke indgået i menighedsrådets tidligere vurdering af bevaringsværdige gravsten forud for
provstesynet i marts 2018. Hvis stenen skal indstilles til at være bevaringsværdig ved en senere
vurdering om 4 år, så skal den i mellemtiden sikres mod væltning (4.375 kr.) og muligvis flyttes til et
andet sted (ca. 1.500 kr.).
MR besluttede, at gravstenen beholdes og indstilles til godkendelse som bevaringsværdig ved næste
provstesyn i 2022, og at den i mellemtiden udnyttes som led i den kommende reguleringsplan for
kirkegårdene.
Stenen sikres mod væltning sammen med øvrige gravsten i september 2018, og flyttes senere til sin
permanente plads. Udgifterne til sikring og flytning betales over kirkegårdens driftsudgifter.
Planer for sognegårdshave og udenomsarealer
Der er nu igangsat planer for fornyelse af kirken, kirkegårdene og præsteboligen og dens omgivelser.
Efter en drøftelse med Michael og Kjeld og vurdering i KKPS-udvalget er det holdningen herfra, at

planerne for en fornyelse af sognegårdshaven og forpladsen ved sognegården godt kan planlægges af
graverteamet og kirkeværge uden inddragelse af konsulenter udefra. De på den måde udarbejdede
planer fremlægges inden udførelsen for menighedsrådet til godkendelse.
Vi har fået et tilbud på opgravning af søen i haven. (7.800 kr.)
MR tilsluttede sig dette.
b. Kontaktpersonen
Hanne Hauberg ønsker en halv time mere til rengøring pr. uge.
Tommy Petersen undersøger om det kan lade sig gøre.
c. Aktivitetsudvalg
d. Fælles aktivitetsudvalg
e. Hjemmesideudvalg
5. Meddelelser fra præsterne
Elsebeth Hougaard stopper pr. 1. september 2018 arbejdet ved Blovstrød Kirke og bliver derved 100 %
præst ved Lillerød Kirke. Det har været en proces, der har været længe undervejs og som udspringer af
den nye sognegrænse og den store udbygning af Blovstrød sogn.
Der bliver afskedgudstjeneste ved Elsebeth Hougaard Jensen søndag den 14. oktober kl. 10.00 med
reception i sognegården efterfølgende.
6. Meddelelser fra kassereren
7. Næste møde: 27. september 2018
8. Eventuelt
Høringssvar til Allerød kommune om Blovstrød Børne- og Læringsby om byggeri på
landsbyforten (Grønningen)
MR enedes om at fremsende et høringssvar, hvori man tilkendegiver, at man synes det er vigtigt fortsat
at respektere hensigten med fredningen af dette område, og at man er bange for, at hvis man først
lemper på dette ved at bygge broer ud i gadekæret og bålhytter eller shelters, så vil det fremadrettet
blive brugt som undskyldning for, at man så også kan bygge endnu mere til.
Annoncering i Allerød Nyt
Jørgen Jessen undrer sig over at der ikke længere annonceres i Allerød Nyt.
Der har i en periode ikke været annonceret, da avisen blev omdelt meget ustabilt og sammenstillet med
omkostningerne for annoncering, blev det prøvet at undlade. Skal det taget op igen?

