Referat fra MR-møde den 22. januar 2019
Tilstede: Paul Svennesen, Tage Andersen, Lis Fjellerup, Fillippa Gottlieb, Jørgen Jessen,
Hanne Hauberg, Tommy Petersen, Ole Lyngvåg og Mathias Harding.
Desuden: Gunhild Fjord.
Afbud: Ingen
0.1 Valg af referent
Gunhild Fjord vælges.
0.2 Godkendelse af dagsorden
Tommy Petersen ønsker 'Regnskabsinstruks for folkekirkens lokale kasser' ind
som punkt 2.5.
Herefter godkendes dagsorden.
0.3 Godkendelse af referat fra d. 29. november 2018 (Bilag 0.3)
Referat godkendes.
--1. Ny konstituering af menighedsråd (officiel beslutning)
Tidligere suppleant Lis Fjellerup træder ind som menigt medlem af menighedsrådet.
Menigt medlem Jørgen Jessen træder ind som næstformand.
Mathias Harding træder ind som medlem af aktivitetsudvalget.
2. Godkendelse af vedtægter forud for oversendelse til godkendelse i
Provstiudvalget
2.1. Kirkeværge (Bilag 2.1)
2.2. Tilsynsførende for sognegård og præstebolig (Bilag 2.2)
2.3. KK-udvalg (Bilag 2.3)
2.4. Kirkegård (Bilag 2.4)
2.5. Regnskabsinstruks for folkekirkens lokale kasser (Bilag 2.5)
Menighedsrådet godkendte de fire vedtægter.
Det skal meddeles til provstiets regnskabsafdeling, at det hidtidige honorar til kirkeværgen på
12.000 kr., fremover skal opdeles i to honorarer, hver på 6.000 kr. til hhv. kirkeværgen og til

den tilsynsførende for sognegård og præstebolig (tilsynsførende SogP).
Kirkegårdsvedtægten skal sendes til godkendelse i provstiudvalget.
Desuden blev det vedtaget, at undersøge muligheden for at skifte vandposterne på kirkegården
til frostsikre varianter inden næste vinter, så det kunne blive muligt at tappe vand hele året.
3. Lukket punkt
Henvendelser til og fra gravstedsejere.
Refereres ikke.
4. Forslag til ekstra-opgaver for gravermedhjælper, fremfor at udbyde det til
ekstern arbejdskraft
Gravermedhjælper Kjeld Hansen er ansat 9 måneder om året og 30 timer om ugen. Det blev
foreslået, at undersøge muligheden for, at Kjeld uden for sin normale ansættelse kunne udføre
nogle af de mindre anlægsopgaver, som MR ellers udbyder til eksterne entreprenører - med den
klausul, at det ikke må blive dyrere end det ellers ville koste.
Som eksempler blev nævnt udgravning af vandhul i sognegårdshaven og omlæggelse af
gårdspladsen foran sognegården.
Envidere har Kjeld Hansen imødekommet, at tage et kursus i 'Vedligehold af mindre maskiner',
også uden for sin normale ansættelsesperiode.
Finansieringen må tages over sognets driftsbudget, eller der må søges fra 5 % midler fra
provstiet.
Menighedsrådet var positiv over for dette.
Hanne Hauberg og Tage Andersen drøfter videre med Kjeld Hansen og Michael Wegind.
5. Kirkegårdene
5.1. Tilbagemelding fra stiftets kirkegårdskonsulent om
reguleringsplan for kirkegårde
Tilbagemeldingen fra stiftets kirkegårdskonsulent om den fremsendte Reguleringsplan for
kirkegårde kom meget sent og har derfor ikke været sendt videre til menighedsrådet inden
mødet. Tilbagemeldingen er egentlig en tilbagemelding til provstiudvalget, der har deres næste
møde den 19. februar 2019. MR har fået en kopi.
Omkring det mest akutte problem, nemlig urnegravsteder med hæk, er kirkegårdskonsulenten
enig i det udarbejdede forslag i Reguleringsplanen . Der er lige nu kun to ledige pladser.

Kirkegårdskonsulenter er i grove træk også enig i de øvrige planer for den gamle kirkegård.
Derimod er der afgørende uenighed omkring planerne for den nye kirkegård.
For at løse det mest hastende problem med urnegrave med hæk, blev det foreslået, at man beder
en landinspektør om at afsætte det foreslåede areal målfast med jernpinde på kirkegården, så
graveren snarest muligt kan plante hækplanter omkring de første urnegravsteder på det nye
område.
Videre blev det foreslået, at kirkeværgen:
• Forbedrer de udførte beregninger for:
- hvornår man kan forvente, at der ikke vil være flere urnegrave i plæne (tidligere
beregninger viste, at det i værste fald ville ske i 2019, men mest sandsynligt først i 2020).
- hvornår de planlagte nye arealer til denne gravstedstype på den gamle kirkegård kan være
klar (hidtidige beregninger: i 2026-2027).
• Udarbejder øvrige kommentarer til kirkegårdskonsulentens tilbagemelding.
• Udsender dette i en skriftlig høring i starten af uge 6 med svarfrist torsdag den 7.2. kl. 12.00.
• Fremsender menighedsrådets kommentarer til provstiudvalget inden vinterferien i uge 7
forud for deres møde den 19.2.
• Og beder provstiet om rådgivning om hvorledes man kommer videre med planerne for især
den nye kirkegård.
Menighedsrådet tilsluttede sig dette.

5.2. Godkendelse af sløjfning af gravsteder (Bilag 5.2)
Som opfølgning på de udsendte hjemfaldsbreve, for gravsteder hvor fredningstiden udløb i
december 2018 eller rykkere fra tidligere, har graveren anmodet om at nedenstående gravsteder
kan sløjfes for dermed at kunne fjerne hække , hvis det er i overensstemmelse med
Reguleringsplanen.
Efter ønske fra gravstedsejeren:
PL 070, PL 090, PL 115, NY 075-076, NY 163-164, NY 231 og NY 245
Efter at have været afmærket 1 år om henvendelse til graveren uden reaktion fra
gravstedsejeren:
PL 047, PL 120, PL 128, PL142 og NY 141-142.

I 2018 er fredningstiden udløbet for 30 gravsteder (8 med kister, 22 med urner).
Heraf er 18 ønsket forlænget, 8 ønsket nedlagt og 4 stadig uafklaret.
Menighedsrådet tilsluttede sig dette.
5.3. Supplerende midler til kirkegårdslåger (Bilag 5.3)
På anlægsbudgettet for 2018 var der afsat 10.000 kr. til en ny kirkegårdslåge. Det har vist sig, at
flere af kirkegårdenes låger trængte til delvis udskiftning.
Det samlede tilbud på reparation af lågerne lyder på 34.375,- kr.
Nye låger vil koste 2-3 gange så meget.
På vores anlægsbudget for 2019 er der afsat 175.000 kr. til køb af en ny farmertruck. Den er
bestilt og leveres til en pris på 156.000 kr. Der er således 19.000 kr. tilovers.
Derfor ansøges provstiudvalget om at måtte overføre beløbet på 10.000 kr. til kirkegårdslåger
fra 2018 til 2019, og bruge de tiloversblevne 19.000 kr. fra farmertrucken på budgettet i 2019 til
delvis dækning af de forøgede udgifter til kirkegårdslågerne, mens de manglende 5.375,- kr.
dækkes af Blovstrød Kirke selv, og at vi derefter igangsætter udskiftningen af de ødelagte låger
med nye dele af egetræ, svarende til det modtagne tilbud.
Menighedsrådet tilsluttede sig dette.
5.4. Placering af sort sten med hvid due (Bilag 5.4)
Menighedsrådet besluttede, at placere ovennævnte bevaringsværdige sten i lapidariet ved
rødbøgen, som det også er foreslået i Reguleringsplanen.
Tage Andersen undersøger mulighederne for en evt. renovering af de to gravsten, der ligger
plant inde i kirkegulvet.
6. Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
Fillippa Gottlieb er meget bekymret over den mangelfulde sikkerhed der er på
DAP ift. personfølsomme oplysninger. Den lever ikke op til kravene i
persondataloven.
Til de, der har åbnet filer i DAP: Tjek om der ligger kopier af filer på egne
computere og hvis der gør, slet da disse.
Dette var en orientering.

Dagsorden til MR-møderne udsendes en uge inden mødet. Formanden adviserer
medlemmerne af MR et par dage inden, så forslag til dagsorden kommer
nogenlunde samlet, inden dagsorden laves.
7. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra kirkeværgen og KKPS udvalg
Som følge af persondataloven blev det i august -18 besluttet, at undersøge muligheden for at få
et skab med aflåselige skuffer til værdi- og personfølsomme oplysninger til graveren, oldfruen,
kassereren, kontaktpersonen og muligvis formanden.
Tage Andersen har fundet en mulig brugbar model.
Menighedsrådet beslutter, at indkøbe 1 skab til ca. 500,-kr som en test i graverkontoret.
b. Kontaktpersonen
Familien Falks ønske om at låne sognegården til en 90 års fødselsdag, imødeses
af menighedsrådet, der herved dispenserer fra de almindelige regler og begrunder
beslutningen i familiens næsten 30 årige arbejde i sognegården bla. som kasserer
og sekretær.
c. Aktivitetsudvalg
d. Fælles aktivitetsudvalg
Fælles aktivitetsudvalget har spurgt, om menighedsrådet kan stille med to
billetkontrollanter til foredraget med Charlotte Rørth den 20. marts kl. 19.00 i
sognegården.
Tage Andersen og Tommy Petersen har tilbudt at hjælpe.
e. Hjemmesideudvalg
De der har info til hjemmesiden, kan sende det enten til redaktør Ole Lyngvåg
eller til webmaster Peter Bastrup.
8. Meddelelser fra præsterne
Ole Lyngvåg opfordrer til at komme med info til det kommende kirkeblad.
Deadline i denne uge, uge 4.

9. Meddelelser fra kassereren
Evt.
Næste møde 25. februar -19
(og ikke 28. februar -19 som først vedtaget).
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