Dagsorden for møde ved Blovstrød Menighedsråd
17. maj 2018 kl. 19:00-21:00
Tilstede MR medlemmer
Line Kristiane Vincentz Larsen, Tommy Petersen, Jørgen Jessen, Tage V. Andersen,
Hanne Hauberg, Agnethe Schultz og Kristine K. Ravn.
Desuden suppleant
Ruth Hansen.
Afbud
Christina Winter-Poulsen, Niels Moltved og Elsebeth Haugaard.
Derudover
Gunhild Fjord.
Bemærk
Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referat fra d. 19. april 2018
Bilag B: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018
Bilag C: Ansøgning
Bilag D: Orientering for nyt om kirkerenoveringen
Bilag E: Gravstedsadministration
Ordstyrer Line Larsen

Valg af referent
Gunhild
Godkendelse af dagsorden
Godkendes enstemmigt.
Godkendelse af referat fra d. 19. april 2018 (bilag A)
Godkendes enstemmigt.
2.0.0 Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 (bilag B)
2.0.1 Orientering ved Tommy Petersen
Resultatet af driftsregnskabet for 1. kvartal udviser et overskud på 307.237 kr. (forventet overskud
for hele året er 76.389 kr.).
Samlet set har vi i første kvartal fået 25% af de forventede indtægter, mens vi kun har afholdt
12,19% af de samlede udgifter.
Den største årsag hertil er, at kirkegården udviser et overskud på 135.219 kr. (mod et forventet
underskud på 81.786 kr.), da indtægterne p.t. er 245.766 kr., hvilket er 73 % af de forventede
indtægter for hele året. Det skyldes, at en del gravstedskapital fra 2017 først er kommet ind i 2018

pga. graver Michaels Wegins sygdom i 2017. Samtidig har vi kun brugt 2,71% af de forventede
driftsudgifter på kirkegården.
2.0.2 Konklusion
Vi har en sund økonomi.
2.1.0 Drøftelse af foreløbigt budget 2019
2.1.1 Orientering ved Tommy Petersen
Det foreløbige budget fra provstiet udviste et underskud på 41.005 kr., som skal hentes fra
driftsregnskabet for at undgå en budgetoverskridelse i 2019.
Økonomiudvalget har været samlet den 9. maj -18 for at fremsætte vores ønsker til budget 2019.
Onsdag den 16. maj var Tage Andersen og Tommy Petersen til møde i provstiet for at indarbejde
vores ønsker i budgettet.
Alle vores ønsker er indarbejdet i budgettet og enkelte poster er blevet omfordelt, så vi ender med et
budget i balance.
Tommy Petersen gennemgik det reviderede budgetforslag.
De væsentligste ændringer i budget 2019 i forhold til 2018 er:
- Efteruddannelse er sat op fra 20.000 til 30.000 kr.
- Vi budgetterer med en ekstra kirkesanger ved særlige lejligheder på 15.000 kr. Beløbet er flyttet
fra dirigent ved voksenkoret, Henrik Bøggild.
- Ekstra lønudgifter til ny præst (i en 50 % stilling) skal dækkes via ekstra renteindtægter fra
jordsalget.
- Det budgetterede beløb til rengøring i 2019 er sat for lavt i forslag til budget 2019.
Tidligere (i 2017) er beviliget 48.750,- kr. til rengøring. Dette punkt tages op med Annette Wilms.
Tommy indarbejder dette og øvrige småjusteringer i det endelige budget forud for næste MR-møde
d. 14. juni 2018.
Anlægsønsker 2019 for 285.000 kr.:
- Indretning af præstekontor til den nye præst: 50.000,- kr.
- Ny farmertruck/mini ladvogn: 175.000,- kr.
- Ny printer/kopimaskine: 60.000,- kr.
2.2.2 Afstemning og vedtagelse
De sidste rettelser til budgettet skal være på plads forud for kommende MR-møde den 14. juni
2018, så budgettet for 2019 kan sendes ind rettidigt - senest d. 15. juni 2018.
2.3.0 Ansøgning fra Fælles Aktivitetsudvalg (bilag C)
2.3.1 Orientering ved Kristine Ravn
Ulla Petersen fra Fælles Aktivitetsudvalg søger bevilling til to foredragsholdere i 2019.
Dels Charlotte Rørth, i alt 11.500,- kr. og dels Elisabeth Lidell, i alt 4.500,- kr.
Udgifterne deles mellem kirkerne efter den aftalte fordelingsnøgle.
Kristine foreslår at arrangementerne afholdes i enten Lillerød, Lynge eller Blovstrød.
2.3.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet godkender foreslaget.
2.4.0 Evt. spørgsmål til den vedhæftede orientering for nyt om kirkerenoveringen (bilag D)

2.4.1 Orientering ved Tage Andersen
Tage Andersen gennemgik de afgivne svar til det spørgeskema, der er gengivet på side 2 i notatet
Orientering om kirke- og kirkegårdsrenovering for Blovstrød kirke.
For enkelte af spørgsmålene (kapel, kirkegård og orgel) var der dukket flere muligheder op
undervejs i processen, som gjorde, at enkelte af de først afgivne svar måske ønskedes ændret en
smule. Tage opfordrede til, at hvis man ønskede at ændre sit først afgivne svar, måtte man rette det i
den oversigt som Tage ville udsende til alle fredag. Det endelige resultat bliver gengivet i næste
udgave af notatet, som dermed kan danne grundlag for tegnestuens videre arbejde sammen med
nationalmuseets konsulenter.
Der er stadig ikke kommet nogen rapport fra mødet med nationalmuseets konsulent for kirkeinteriør
den 15.3.2018. Tage Andersen beder Janni Hansen rykke for et svar.
For at undgå at formen på bidragsyderes dokumenter til møderne ændres, foreslog Tommy, at de
fremover blev fremsendt til Gunhild Fjord som pdf-filer.
Kristine mente, at man nu var kommet så langt i diskussionerne omkring renoveringen, at man i den
videre proces skulle koncentrere sig om de forslag der gennem afstemningen havde fået flertal, så
man på den måde kunne komme hurtigere frem til et resultat.
2.4.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet tilsluttede sig det ovennævnte.
2.5.0 Reguleringsplan for kirkegårde
2.5.1 Orientering ved Tage Andersen
KKPS udvalget har tilsluttet sig graverens plan for 12 nye urnegravsteder med hæk ved et frit areal
ud mod Blovstrød Byvej som en spejling af de tilsvarende urnegravsteder langs Kærvej på den
modsatte side af den gamle kirkegård. Disse nye urnegravsteder med hæk er nødvendiggjort fordi
man ved Kærvej kan risikere ikke at have flere gravsteder af denne type allerede i 2018-19.
Før etableringen af de nye gravsteder skal der på arealet med hjælp fra landinspektøren udsættes
fixpunkter som grundlag for udmålingen af gravstederne.
KKPS-udvalget indstiller, at også menighedsrådet godkender dette, og at Tage Andersen derefter
indstiller dette til provsti-udvalget.
Provstiudvalget har ønsket, at menighedsrådet bruger en landskabsarkitekt som hjælp til opgaven.
Tage Andersen har forhørt sig hos Lone Paepke i provstiet om hvem der i sognene i provstiet
tidligere har hjulpet med sådanne opgaver, og fået anbefalet en person.
2.5.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet tilsluttede sig, at Tage Andersen fremsender forslaget om 12 nye urnegravsteder til
provstiudvalgets godkendelse, og at han går videre med at finde hjælp til kirkegårdsplanlægningen
som beskrevet.
2.6.0 Gravstedsadministration (bilag E)

2.6.1 Orientering ved Tage Andersen
KKPS udvalget har godkendt at udsende et brev til private gravstedsejere om sikring af
gravsten (bilag E).
2.6.2 Affstemning og vedtagelse
Menighedsrådet godkendte dette, dog rettes enkelte trykfejl forinden.
2.7.0 Orientering om projekt for præsteboligens privatliv
2.7.1 Orientering ved Tage Andersen
Landskabsarkitekt Hjørdis Sørensen havde dagen før fremsendt skitser med forslag til ændringer
præsteboligens omgivelser som skulle kunne give mere privatliv. Kristine og Martin Ravn, havde
gennemset forslaget og kort drøftet det med Tage Andersen.
På den baggrund var der forslag til yderligere ændringer, som kort blev præsenteret for
menighedsrådet.
Der var endnu ikke fremlagt noget om økonomien for projektet.
Det blev derfor foreslået, at præstefamilien og Tage Andersen snarest tager et nyt møde med
arkitekten og beder hende om at indføje de nye ønsker og dernæst udarbejde en projektomtale og et
økonomisk overslag, og gerne så betids, at det kan godkendes på næste MR-møde den 14. juni
2018, og således, at det kan nå at blive fremsendt til provstiudvalget inden deres næste møde den
21. juni 2018.
2.7.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet tilsluttede sig denne plan.
2.8.0 Nyt lærred til foredrag i sognegårdssalen
2.8.1 Orientering ved Tage Andersen
Der har længe været talt om at flytte lærredet i foredragssalen i sognegården eller opsætte et nyt
lærred. KKPS-udvalget har drøftet sagen, men der fremkom flere forskellige forslag til den
konkrete gennemførelse. For at kunne gennemføre opgaven må man i menighedsrådet nå frem til et
fælles ønske om hvad man vil.
Kristine Ravn og Tommy Petersen går videre med indhentning af priser på et nyt lærred, en
stationær projektor til montering i loftet og en højtaler.
Hanne Hauberg og Gunhild Fjord undersøger priser og behov for mørklægningsgardiner.
Ved kommende MR-møde den 14. juni 2018, kan indkøb besluttes, så ansøgningen kan komme med
på provstiudvalgsmødet den 21. juni 2018.
2.7.2 Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet tilsluttede sig denne plan.
3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
Intet nyt
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Klapborde til sognegårdshaven. Menighedsrådet godkendte, at der indkøbes 6 borde som fremvist
af Jørgen Jessen.

b. Kontaktpersonen
Kjeld Hansen skal på brændingskursus 1 dag
Michael Wegin skal på kursus i kirkegårdssystemet hos Brandsoft 1 dag.
c. Aktivitetsudvalg
Se i det netop trykte kirkeblad.
d. Fælles aktivitetsudvalg
Se punkt 2.3.0 og bilag c.
e. Hjemmesideudvalg
Hjemmesiden skal i høj grad være en nyhedsside og i mindre grad en historisk side.
5. Meddelelser fra præsterne
Intet nyt
6. Meddelelser fra kassereren
Se tidligere punkter.
Næste møde: 14. juni -18 kl. 18.00. Bemærk tidspunkt.
8. Eventuelt
Tage meddelte, at han efter aftale havde renset 2 gamle pc’er fra 2006-2008 for dokumenter o.l.
kirke- og privat-materiale, så de kunne bortskaffes.
Begge pc’ere har et gammelt styresystem (Windows XP) og det vil koste mindst 3000 kr. at gøre
dem brugbare i den gamle form. Tage foreslog at den ene efter destruktion af harddisken blev
afleveret på genbrugspladsen, og at den anden i første omgang kunne anvendes som legetøj for
skrivelystne børn.
Sensommerfest lørdag den 1. september -18.
Hanne Hauberg og Line K.V. Larsen danner festudvalget.

