Referat for møde ved Blovstrød Menighedsråd
19. april 2018 kl. 19:00-21:00
Tilstede MR medlemmer
Line K. V. Larsen, Christina Winther Poulsen, Tommy Petersen, Jørgen Jessen, Tage V. Andersen,
Hanne Hauberg, Agnethe Schultz og Kristine K. Ravn.
Afbud
Niels Moltved og Elsebeth Hougaard Jensen.
Derudover
Gunhild Fjord.
Bemærk
Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referart fra d. 13. marts 2018
Bilag B: Forslag til forenkling af systemet for takster for gravstedsret og -fornyelse i Helsingør stift
Bilag C: PU ansøgning om 5% midler til sikring mm af gravsten Blovstrød kirke
Bilag D: Orientering om kirke- og kirkegårdsrenovering for Blovstrød kirke
Bilag E: Ønske on reguleringsplan for Blovstrød kirkegårde
Ordstyrer
Line K. V. Larsen
________________________________________________________________________________
1.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Punkt 2.0 udsættes til kommende menighedsrådsmøde d. 17. maj.
Herefter godkendes dagsorden.
1.3 Godkendelse af referat fra d. 13. marts 2018 (bilag A)
Under punkt 2.3.2 ændres 'udtagelse' til 'udtalelse'.
2.0.0 Godkendelse af kvartalsrapport for første kvartal 2018
2.0.1 Orientering ved Tommy Petersen (udskudt jf. pkt. 1.2)
2.0.2 Godkendelse og vedtagelse

2.1.0 Anmodning til provsti/stift om forenkling af system for kirkegårdstakster fra 2019
(bilag B)
2.1.1 Orientering ved Tage Andersen.
I kirkegårdstakster for Blovstrød kirkegård er der to grupper for de, der er medlemmer af
folkekirken. Nemlig de der bor i sognet og de der bor udensogns.
Det kan derfor forekomme uretfærdigt, at et medlem, der har boet i sognet gennem mange år, skal
betale mere for erhvervelse af gravsted, alene fordi vedkommende har boet på plejehjem i sin sidste
tid. I Blovstrød er der ingen plejehjem, så status vil altid ændres til udensogns, når et medlem fra
Blovstrød flytter på plejehjem.
Tage Andersen foreslår derfor at man fra 2019 ændrer systemet, så man alene registrerer om afdøde
har været medlem af folkekirken eller ej, altså kun to grupper i stedet for de nuværende tre grupper
og at man for de, der har været medlem af folkekirken, benytter den billigste takst.
2.1.2 Godkendelse og vedtagelse
Menighedsrådet godkender Tage Andersens forslag.
2.2.0 Ansøgning om 5% midler til fjernelse, omflytning og sikring af gravsten på
Blovstrød kirkegårde (bilag C)
2.2.1 Orientering ved Tage Andersen
Blovstrød menighedsråd har sagt ja til et tilbud fra Danstein på 84.900,- kr. omkring ovenstående.
I budgettet 2018 er afsat 45.000,-kr. til dette formål.
Iflg. Lone Paepke fra provstiet ved en tidligere behandling i 2016 kan det tages i betragtning, at
søge 5% midlerne, da der er tale om 'noget der er opstået, som man ikke kunne forudse'. Derfor
foreslår Tage, Andersen, at de resterende 39.900,- kr søges i 5% midlerne.
2.2.2 Godkendelse og vedtagelse
Menighedsrådet godkender at, ansøgning sendes til provstiet.
2.3.0 Evt. spørgsmål til den vedhæftede orientering om nyt for kirkerenoveringen (bilag D)
2.3.1. Orientering ved Tage Andersen
Side 4. 3. afsnit '...at en person fortsat skal kunne blive begravet sammen med sin allerede afdøde
ægtefælle på en aktiv kistegravplads' ændres til '...at et kistegravsted fortsat skal kunne udnyttes af
den afdødes ægtefælle og forældre'.
Side 4, sidste afsnit '...men også op ti den Kgl.' ændres til '...men også op til den Kgl.'.
Side 5, 'gulv er ikke kønt' ændres til 'gulv er ikke kønt og må gerne udskiftes'.
Side 5, '26. oktober 2018' ændres til '26. oktober 2017'.
Side 5. Vedrørende afsnit 'Mobilt alter'.
Provstiudvalget har godkendt finansieringen af den mobile altertavle. Kristine kan derfor gå videre
med dette.
Side 7. Vedrørende afsnit 'Præstebolig privatliv'.
De planlagte møder har måttet udskydes pga. sygdom, men der er nu planlagt et nyt møde med
landskabsarkitekten.

Vedrørende sognegårdshaven: Til udendørs arrangementer som udendørsgudstjeneste, alsang,
høstgudstjenesten og andet indkøbes 4 afsætningsborde. 50 plastikstole lejes til lejligheden.
Side 10, Nationalmuseets interiør-konsulent Karin Vestergaard beskæftiger ikke med
varmeanlægget i kirken.
Stor tilfredshed i menighedsrådet med dette kompendie som et arbejdsredskab.
2.4.0 Orientering om og evt. drøftelse af svar fra provstiudvalget om (bilag E)
1. Kirkegårdsvedtægter
2. Reguleringsplan for kirkegårde
2.4.1 Orientering ved Tage Andersen
1. Den ny udgave af kirkegårdsvedtægter kan nu lægges på hjemmesiden.
Provstiet påpeger at vi bør være mere fleksible i forhold til at levere ydelser udenfor alm.
åbningstid. Fagforeningen er imod dette. Provstiet og fagforeningen informeres om uenigheden og
det må være op til dem, at lande en løsning.
Takstbladet bør reguleres, da priserne visse steder er uden sammenhæng.
Hvad er f.eks. forskellen på aflønning en hverdag efter alm. åbningstid og så på en lørdag? Hvorfor
er lørdag billigere?
2. For gravstedstypen urnegravsteder med hæk er man i den situation, at man kan risikere at løbe tør
for ledige pladser allerede i 2018. Det foreslås derfor, at der allerede nu etableres to nye gravpladser
af denne type i forlængelse af de eksisterende langs Kærvej.
I oversigten over det fremtidige behov for gravpladser i notatet om en reguleringsplan mangler der
en opgørelse af beboere i den del af sognet der ligger i Hørsholm kommune. Kristine vil kontakte
Hørsholm Kommune for at få de nødvendige data.
2.4.2 Godkendelse og vedtagelse
1. Forslag om regulering af takstbladet sendes til provstiet.
2. Menighedsrådet godkender, at to nye urnegravsteder oprettes på gammel kirkegård, nemlig 504 B
og 504 A.
Der arbejdes videre med forslag til yderligere nye urnegravsteder med hæk i Reguleringsplan for
Blovstrød kirkegårde på kommende KKPS udvalgsmøde.
2.5.0 Procedure for accept af projekt for præsteboligens privatliv
2.5.1 Orientering ved Tage Andersen
Da landskabsarkitekten pga. sygdom i familien har været forhindret i at udarbejde forslag til dette
MR-møde, men formentlig kan gøre det til 8. maj, foreslås det at forslaget, når det foreligger,
sendes det rundt til menighedsrådet til skriftlig høring inden næste MR-møde, for at det kan nå at
blive sendt til godkendelse hos provstiet på deres møde den 17. maj.
2.5.2
Menighedsrådet godkendte dette.
2.6.0 Status på ansøgning vedr. ændring af sognegrænse mm.
2.6.1 Orientering ved Line Larsen

Vi er ikke så langt som vi troede. Provsten har sendt menighedsrådets ønske om en forøgelse af
præstekvoten fra nuværende 20% til 50%, videre til stiftet.
Line Larsen vender tilbage med mere info ved menighedsrådsmødet den 17. maj. Vi venter på svar,
og håber det kan blive inden Kristine K. Ravn går på barsel.
2.7.0 Beslutning omkring håndtering af ansættelse af barselsvikar for sognepræst Kristine K.
Ravn
2.7.1 Orientering ved Line Larsen
Kristine K. Ravn forlader mødet under dette punkt.
Menighedsrådet drøfter muligheder for procedure omkring ansættelse af barselsvikar.
2.7.2 Godkendelse og vedtagelse
Line vil stå for den videre håndtering af forløbet omkring ansættelse af barselsvikar. Hun vil
konsultere provstiet omkring de formelle procedurer.
3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
Der skal holdes sognemøde og orienteringsmøde inden menighedsrådsvalget i nov. 2018. To fra det
nuværende menighedsråd ønsker ikke at genopstille. Der snakkes videre om valget til
menighedsrådsmødet i juni.
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Ved KKPS møde den 3. maj vil der være en bordrunde om holdningen til de forskellige forslag for
kirkerenoveringen og ændringer på kirkegården for medlemmerne af KKPS udvalget. De øvrige
medlemmer af MR vil blive spurgt om deres holdninger ved næste menighedsrådsmøde.
b. Kontaktpersonen
Hannne Hauberg har afholdt MUS samtaler med Michael Wegind, Kjeld Hansen og Gunhild Fjord.
Michael Wegind ønsker mere uddannelse indenfor Brandsoft. Der skal findes priser, så dette kan
komme med i næste års budget. Gunhild Fjord bevilges en trækvogn til transport af ting mellem
sognegård og kirke endvidere frembringer GF priser på stiger, der kan bruges ifm. rengøring af
lysekroner i kirken.
c. Aktivitetsudvalg
Efter det lille opråb har 3 nye frivillige meldt sig til hjælp ved bisættelseskaffe.
Line Larsen overtager Jørgens Jessens kirkebladsrute
d. Fælles aktivitetsudvalg
Blovstrød og Lillerød arrangerer fælles bustur til Hillerød Slotskirke den 21. april 2018.
e. Hjemmesideudvalg
Den nye hjemmeside er gået i luften. Kom med ros og ris.
5. Meddelelser fra præsterne

Kristine foreslår fremover en udefra til undervisning af minikonfirmander, da undervisning af
konfirmander og minikonfirmander vil være sammenfaldende.
6. Meddelelser fra kassereren
Budget for 2019. I maj skal det foreløbige budget ligge klar. Tommy Petersen vil gerne mødes i
økonomiudvalget inden den 17. maj.
7. Næste møde: 17. maj 2018
8. Eventuelt
Jørgen Jessen takker menighedsrådet for buketten til diamantbrylluppet.
Prædikestolen er udtørret på den side, der vender mod vinduet mod syd. Der har tidligere været
brugt et klæde til at dække prædikestolen mod sollyset. Tage Andersen undersøger om dette skal
reetableres.
Line Larsen køber gave til den konfirmand, der har været flest gange i kirke i
undervisningsperioden.

