Referat for møde i Blovstrød menighedsråd
d. 25.02.2019 kl. 19.00
Tilstede ved mødet
Hanne Hauberg, Jørgen Jessen, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Paul Svennesen,
Lis Fjellerup, Mathias Harding, Gunhild Fjord og Ole Lyngvåg.
Bilag
Bilag A:
5% ansøgning for akutte ændringer for kirkegårdens omlægning fra kiste- til urnegravsteder
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Valg af referent
Gunhild vælges.
1a Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Efter at Punkt 1a Godkendelse af referat tilføjes, godkendes dagsorden.

3. Ny formand - JJ
Menighedsrådet imødekom Fillippas Gottlieb ønske om at træde ud af Blovstrød menighedsråd.
Fillippa Gottlieb har modtaget en buket og sendt en takke-hilsen.
Hanne Hauberg vælges enstemmigt som formand for Blovstrød menighedsråd.

4. Brochurer - GF
Som et alternativ til det grønne skolebord i hallen, hvor der ligger diverse reklamer og kirkeblade,
foreslås væghængte moduler. Disse kan hænge, hvor opslagstavlen hænger nu.
MR godkender at Gunhild indkøber disse tre moduler.

5. Annoncering - OL
Vi har over en længere periode ikke annonceret i Allerød Nyt, bortset fra én gang i december. Det er
dyrt og desuden er der mange Blovstrød borgere, der ikke modtager bladet.
Der er enighed om at vi har brug for mere annoncering ifm. kirkens mange aktiviteter, men vi må
prøve at nå længere ud via plakater ex. ved svømmehallen, skolen, hallen, boghandleren.
MR ønsker ikke at annoncere fast hver måned, men alene ved juletid og når der i øvrigt foregår
noget ekstra.

6. Kollekt for 2019 - OL
Ole Lyngvåg uddelte forslag til kollektliste for 2019. Tommy Petersen foreslog, at der forud for
hver ny indsamling rekvireres informationsmateriale, der kan stå i våbenhuset, så kirkegængere kan
læse om de forskellige indsamlinger.
MR godkender kollekt-listen for 2019 og også anskaffelse af info-materiale.

7. Babysalmesang - OL
Skal babysalmesang fortsætte med at køre kontinuerligt med undtagelse af skolernes ferier? Eller
skal det være noget, der foregår over et antal uger, ex. to gange årligt.
Tommy Petersen fortæller, babysalmesang kan køre kontinuerligt resten af året, da der kan søges fra
´de frie midler´ i 2019.
Til maj tilstræbes det, at der budgetteres med babysalmesang for 2020.

8. Tilbagemeldinger fra Provstiudvalget – TVA
Kirkegårdsvedtægt
Da Paul Svennesen nu overtager tilsynet med sogne-og præstegården har Tage Andersen foreslået at
kirkeværgens honorar på 12.00,-kr årligt, deles mellem Tage Andersen og Paul Svennesen.
Der er dog ikke kommet tilbagemelding fra provstiet om dette er en mulighed.
Tage Andersen ringer og undersøger dette.
Reguleringsplan for kirkegård
Ifm. kirkegårdens reguleringsplan ønsker Jørgen Christensen og stiftets kirkegårdskonsulent
Birgitte Fink et møde på Blovstrød kirkegård.
Der er flertal for 11.marts -19 og Tage Andersen vender tilbage med den endelige dato.
9. 5%-ansøgning for akutte ændringer for kirkegårdens omlægning fra kiste- til
urnegravsteder - TVA
Se Bilag A.
Det næste Provstiudvalgsmøde møde ligger 9. april og vi vil derfor tidligst kunne forvente svar i
slutningen april.
Der vil blive begyndt på arbejdet på kirkegården, på forventet efterbevilling.

10. Kirkesyn - TVA
Materiale udleveres ved mødet.
Fredag den 1. marts er der kirkesyn med bygningssagkyndig Marie-Louise Johansen mellem 9.3013.00. Der deltager 6 fra menighedsrådet og 3 observatører fra personalet.
Der startes med kaffe og sluttes af med frokost.

11. Meddelelser fra udvalg
11.1 KKPS og kirkeværge
Den 28. marts -19 kommer Janni Hansen og ser på kirken ifm. renoveringen.
Særligt tårnrummet inde i kirken, hvor det nye orgel erstatter det gamle, skal der ske en
nyindretning med stole/bænke. Også farver på tekstiler og træværk skal der ses på.
Kapellet, værkstedsrummet og kirkegårdstoiletterne skal rives ned og der skal bygges nyt.
Bla. skal der etableres et handicaptoilet.
Det er blevet foreslået, at undersøge mulighederne for at etablere frostsikre vandhaner på
kirkegården. Den VVS mand vi bruger anbefaler imidlertid ikke dette. Det kræver, at der lægges el
hen til vandposterne og disse kabler vil også kunne fryse til.
Kirkegårdsgæster må hente vand på kirkegårdstoiletterne indtil marts hvor der bliver åbnet igen.
Preben Holkjær har nævnt at Lillerød Kirke har et varmere lys i deres udendørs spotlights på kirken,
end der er ved Blovstrød Kirke. Tage Andersen har undersøgt det og det er både et varmere lys, men
også en ændring i placeringen af spotlightene, der er brug for.
Lysenestanderne i Blovstrød skal altså dels flyttes og dels skal der skiftes pærer til nogle varmere
Led-lys.
Når kirkerenoveringen tager form, skal det med, at der bliver elektronisk styring af lysene og der
skal tages stilling til om der skal være lys i en længere periode, udover januar.
Asfalt og vandafledning langs kirkemur ved Kærvej
Tage Andersen viste med fotos, hvordan regnvandet render langs med kirkemuren på Kærvej ned
foran den store kirkegårdslåge.
Dels er der risiko for at vandet udhuler kirkegårdsmuren og dels danner vandet en sø foran lågen,
der bliver til en usynlig skøjtebane, når det er frostvejr.
Hvad kan vi gøre for at vandet render til et afløb?
Tage Andersen går videre med sagen til Teknisk Forvaltning i Allerød
Menighedsrådet godkendte at overdrage gravstedsretten for et gravsted til den begravedes datter,
samt at opgive at inddrive gælden for 2 års renhold fra den tidligere, nu afdøde gravstedsejer.
Jordvarmeanlægget i kælderen har været ustabilt den senere tid. Problemet skal udbedres. Iflg. en
varmemester, der har været og set på anlægget er der flere ting i vejen og noget er monteret forkert.
Det anslås, at der skal bruges 4-5 arbejdstimer plus moms. Pengene tages fra 5% midlerne.
En elektriker kunne evt undesøge, hvorfor propperne sprænger når vi sætter varmeblæsere til i
stuen.

11.2 Kontaktpersonen
Hanne Hauberg forventer at have afholdt mus-samtaler med personalet inden udgangen af marts
-19. Der sendes snarest materiale ud.

11.3 Aktivitetsudvalg
Voksenkoret er afhængig af en dirigent, når de øver op til en koncert. Anne Jessen vil gerne hjælpe
som dirigent for voksenkoret - og også hjælpe Rosemaria Rex ift. børnekoret ved koncerter.
Der er stor opbakning til voksenkoret i MR og Tommy Petersen fortæller, at der også er penge på
kor-kontoen.
Der kan således synges kor til højmessen Palmesøndag.
11.4 Fælles aktivitetsudvalg
Tage Andersen og Tommy Petersen sidder ved 'lugen' og tjekker tilmeldinger den 20. marts når
Charlotte Rørth holder foredrag i Blovstrød sognegård.
11.5 Hjemmesideudvalg
Ole Lyngvåg har et hængeparti med hjemmesiden, men det er fortsat sådan, at man henvender sig til
Ole Lyngvåg når der er noget man undrer sig over. Derefter tager Ole Lyngvåg og Jørgen Jessen,
der udgør hjemmesideudvalget, stilling til, hvad der videre skal ske.

12. Meddelelser fra præsterne
Mathias Harding har et hold konfirmander i Præstevang en gang om ugen. Tilbud om andre
undervisningshold kan også blive aktuel.

13. Meddelelser fra kassereren
Ifm. formandsskiftet skal der underskrives ny regnskabsinstruks.
Dette blev underskrevet.

14. Evt.
Elli og Mogens Falk takker i et brev for lån af sognegården.

