Referat fra møde i Blovstrød menighedsråd
Torsdag den 25. april 2019, kl. 19.00

Til stede ved mødet
Jørgen Jessen, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Paul Svennesen, Lis Fjellerup, Mathias
Harding, Ole Lyngvåg og Hanne Hauberg.

1 Valg af referent
Mathias Harding vælges.
2 Godkendelse af referat fra møde den 28. marts 2019
Referat godkendes.
3 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.

Partsindlæg om udvikling af Blovstrød kirkes kirkegårde.
Jørgen Jessens synspunkter.
Afstemning.
-

Ekstern landskabsarkitekt Birgitte Fink har misforstået følgende vedr. gravsted/gravminde
GL007-012: Kirkeværge Tage V. Andersen har ikke et særsynspunkt, men har tværtimod
MRs flertalsbeslutning bag sig. Bemeldte gravsted/gravminde er afregistreret som
bevaringsværdig gravminde og skal sløjfes, herunder hæk, kæder og granitsøjler. Med en
flertalsbeslutning besluttede det gamle MR dette for at gøre plads til urner og plæne (Birgitte
Fink ønsker i sit referat fra kirkegårdsmødet d.18/03/19 at:” bevare en del af det
kulturhistoriske billede”. MR opfatter dette som gældende også for hæk, kæder og
granitsøjler ved gravstedet/gravmindet GL007-012).

-

MR beslutter (med et flertal) at bakke op om det gamle MRs flertalsbeslutning.

1. Indkomne skrivelser:
1.3. vedr. gravsted NY141-142
- MR beslutter, at gravstedet kan overgå til ny gravstedsejer.

1. Økonomi:
1.1 Ønsker til budget 2020 v/ TSP
Tommy S. Petersen og Tage V. Andersen ønsker inputs til budget 2020, som de kan tage
med til Det Fælles Regnskabskontor i Hillerød Provsti.
-

Der drøftes muligheden for at ansætte en ny organist 75%-100% samt en nyoprettet 25%
stilling som kommunikationsmedarbejder.

1.2 Godkendelse af kvartalsrapport for første kvartal af 2019 v/ TSP
-

Kvartalsrapport godkendes.

2.5.1 Gunhild ønsker at gå op i tid, fra 32 timer til 37 timer.
- MR bakker op omkring dette ønske. Ole Lyngvåg sender ansøgning til provstiudvalget
2.5.2 Der drøftes muligheden for at oprette en ny 25% stilling som
kommunikationsmedarbejder for at intensivere – med hensyn til vægtning og timeantal – kirkens
kommunikationsarbejde.
-

MR er enig om at gå videre med planerne til provstiudvalget. Ole Lyngvåg sender
ansøgning til provstiudvalget.

2.5.3 Der drøftes muligheden for, at en kommende ny organist skal være ansat 75% (uden
undervisning af spire- og børnekor) eller 100% (med undervisning af spire- og børnekor).
-

MR er enig om at gå videre med planerne til provstiudvalget. Ole Lyngvåg sender
ansøgning til provstiudvalget.

2.6 Ny opvaskemaskine v/PS
-

MR beslutter at søge 5 % midler til en ny opvaskemaskine (Tilbud indhentes, og kan
accepteres med MRs accept til en pris op til 65.000 kr m.montering inkl.moms).
Paul Svennesen fremsender ansøgning til provstiudvalget.

2.7 Gulv i stuen v/ PS
-

MR beslutter, at Paul Svennesen laver aftale med gulvsliber (pris 21.656,25 kr inkl. moms),
hvis arbejde skal stå på fire dage i juli måned 2019.

2. Meddelelser fra udvalg (Kirkeværge TVA):
-

Tage V. Andersen orienterer om skrivelse fra Allerød Kommune om ændret stiforløb over
Grønholmen.

-

MR tilslutter sig kommunens projektforslag.

-

MR beslutter at udsætte opdatering af tavle med præstenavne til efter kirkens renovering.

-

Tage V. Andersen orienterer om kirkens renovering. Ingen bemærkninger.

-

Tage V. Andersen orienterer om, at størrelsen på plænegravsteder nord for kirken vil være 1
meter x 1,4 meter ligesom foran kirken.

3. Kontaktperson:
4.2 Kirkesanger Niels Moltved ønsker lejlighedsvis at andre sangere bidrager ved gudstjenester.
-

Ønske godkendes.

4. Aktivitet:
5.1 Niels Moltved meddeler, at en herrekvintet tilbyder sig med musikforedrag f.eks. Bellmann,
til kr. 4.000,-

Ole Lyngvåg noterer det, og beder Mathias Harding tage det med til næste
aktivitetsudvalgsmøde d.22/8.

5. Fælles aktivitet:
”Kulturugen Allerød på X og Tværs” indbyder til Blovstrød Kirkes deltagelse. Tommy S. Petersen
og Mathias Harding repræsenterer Blovstrød Kirke.

6. Hjemmesideudvalg:
-

Mathias Harding bemærker, at han ikke figurerer med navn eller billede under
Aktivitetsudvalget. Ole Lyngvåg får Mathias Harding tilføjet.

-

Tage V. Andersen ønsker ikke at stå under medarbejdere på hjemmesiden. Ole Lyngvåg får
det rettet.

7. Evt.:
-

8.5 Provstens forslag om Drop-in-dåb tages til efterretning af præsterne. En endelig
stillingtagen til forslaget tager præsterne sammen.

8. Ny organiststilling
9.1 MR ønsker, at en kommende ny organist skal være ansat 75% (uden undervisning af spire- og
børnekor) eller 100% (med undervisning af spire og børnekor). Desuden ønsker MR, at organisten
skal gå ind i arbejdet med det nye orgel.
9.2 Der drøftes muligheden for at nedsætte et udvalg, der på vegne af MR – og med mandat fra MR
– udvælger kirkens nye organist. Forud for udvælgelsen har det samlede MR givet deres mening til
kende, evt. på baggrund af en form for prøve-spil i kirken ( a la prøveprædiken for præster).
-

MR beslutter at nedsætte dette udvalg, som består af Ole Lyngvåg, Hanne Hauberg, Jørgen
Jessen samt Niels Moltved. Sidstnævnte får dog ikke stemmeret ved den endelige
udvælgelse.

