Referat for møde i Blovstrød menighedsråd
Torsdag den 27. juni 2019, kl. 19.00.

Til stede: Kristine K. Ravn, Mathias Harding, Paul Svennesen, Jørgen Jessen,
Lis Fjellerup, Gunhild Fjord og Hanne Hauberg.
Afbud: Tommy S. Petersen og Tage V. Andersen (syg).

Valg af referent
Gunhild Fjord vælges.
Godkendelse af dagsorden
Punkt 7 og punkt 8 tilføjes, hvorefter dagsordnen blev godkendt.
7. Nyt fra præsterne
8. Situationen på kirkegården
9. Evt.
Godkendelse af referat fra 23. maj -19
Referatet blev ikke godkendt i provstiet.
Gunhild Fjord tilretter dette referat fra jfr. provstiets bemærkninger.
--1. Indkomne skrivelser
a. Rykker fra Ramirent
Rykkerbrevet er betalt og sagen betragtes som lukket.
b. Liturgiudvalgsrapport, Mathias Harding
Folkekirkens biskopper fastsatte i 2016 tre fagudvalg , nemlig Dåb og nadver,
Gudstjenesten samt Frihed eller fasthed.
I 2019 er der kommet rapporter fra hver af disse udvalg, som nu danner udgangspunkt
for debat for både fagfolk og ikke-fagfolk. Dette er et udspil til menighedsråd om at
deltage i debatten, der går til frem til 2020. Da vil biskopperne tages stilling til, om
noget skal ændres ift. gudstjenesten.
Læs mere på www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde

2. Økonomi
a. Feriepenge forpligtigelse, Hanne Hauberg
Ift. den nye ferielov, bliver feriepenge ikke længere udbetalt samlet den 1. maj, men
derimod når man afholder ferien.
De penge der allerede er sat hen til formålet, skal blive stående.
b. Følgende ansøgninger til behandling i provstiudvalget den 20. juni -19
Organiststillingen
Provstiudvalget er sagt ok til at udvide stillingen med 25 procent, så det bliver en 75 %
stilling. MR slår derfor stillingen op hurtigst muligt med ansøgningsfrist 1. september
2019. Stillingen slås op på Jobnet i Dansk organist- og kantorsamfunds fagblad samt
Organistforeningen.
Oldfruens opnormering
Provstiudvalget har ikke givet penge til en opnormering af oldfruen. Menighedsrådet
tager dette til efterretning, men er uenige. Som konsekvens må kontaktperson i
samarbejde med præster og oldfruen tage opgaver ud af oldfruens stilling, så hun ikke
overbelastes. Det betyder at kirken må sætte aktiviteter i bero. Menighedsrådet vil søge
provstiudvalget igen så snart det er muligt.
Kommunikationsmedarbejder
Provstiudvalget har givet afslag på menighedsrådets ansøgning om ansættelse af en
kommunikationsmedarbejder i en 25% stilling. Menighedsrådet vil derfor i stedet via
omprioriteringer i budgettet, selv sørge for en finansiering af en medarbejder til
kommunikationsopgaver. Landsforeningen for menighedsråd (Thomas Oddershede)
har oplyst, at det er tilladt, at menighedsrådet omprioriterer sådan at de 35.000 kr.
man har afsat til annoncering i Allerød Nyt i stedet bruges som lønmidler til en ekstern
kommunikationsmedarbejder.
Medarbejderen ansættes fra 1.8 og frem til 30. december til en månedlig løn på 6000
kr. Vedkommende skal stå for stå for, at lave et månedligt nyhedsbrev,
pressemeddelelser inden alle arrangementer, plakater inden arrangementer, massiv
annoncering gratis steder som kirku, blovstrød.dk og de sociale medier samt
udarbejdelse af et A5 ark med oversigt over hver måneds arrangementer, som kan
lægges ind i salmebøgerne til alle kirkelige handlinger med undtagelse af bisættelser.
Kasserer Tommy S. Petersen Petersen har forud for menighedsrådsmødet oplyst, at der
endnu ikke brugt af de 35.000 kr. til annoncering af arrangementer.
Menighedsrådet noterer sig imidlertid, at man er kede af at dette bliver løsningen. Man
havde håbet på, at provstiudvalget ville støtte ideen om en

kommunikationsmedarbejder, og man synes det er ærgerligt, at Blovstrød Kirke nu ikke
kan annoncere, som de andre kirker i kommunen. Blovstrød Kirke kommer til at
mangle i Allerød Nyt og mange vil nok undre sig. Et enigt råd vurderer imidlertid, at
pengene er bedre brugt til en kommunikationsmedarbejder.

c. Udvidelse af budget til annoncering, præsterne
Dette punkt blev sat på dagsordenen før provstiudvalgets afslag på ansættelse af en
kommunikationsmedarbejder. Egentlig havde præsterne et ønske om at øge
budgettet til annoncering i Allerød Nyt, så man kunne annoncere på linje med de andre
kirker i kommunen.
Imidlertid vælger MR at bruge pengene til kommunikationsmedarbejderen.
Derfor er punktet ikke aktuelt.

d. Ansættelse af medhjælp til børnekirke under gudstjenesterne
Ulla Petersen laver lige nu børnekirke under gudstjenester, hvor der er mange børn. Det
kan til tider være vanskeligt at høre, hvad præsten siger. Indtil nu har Ulla Petersen
gjort det uden betaling, men da det er et stort arbejde og da det kræver indhentning af
børneattest vil MR fremover honorarer hendes flotte og vigtige arbejde med to timer pr.
tjeneste. Lønnen vil svare til den løn der gives til kirketjenervikarer. Lønnen kan findes
inden for budgettet for børne- og familiegudstjenester.

e. Beslutning vedr. byggeprojekt i sognegården
Det tidligere menighedsråd har søgt og fået penge til et større byggeprojekt i
præstegården. Præstefamilien har imidlertid ønske om en justering og evt. udvidelse af
projektet, da familien skal have en au pair ultimo august. Det foreslås derfor at den
planlagte udskiftning af terrassedøre droppes (40.000 kr.) samt at der ikke etableres
port i garagen (45.000 kr.).
I stedet ønskes et kælderværelse indrettet til beboelse (nyt gulv samt ændring af vindue
til en flugtvej samt sikring i forhold til radon). Estimat fra vores arkitekt Brian på
70.000 kr. Derudover ønskes også, at fyrrummet etableres som badeværelse, hvis
fagmand vurderer at kloaktilslutningen vil kunne etableres uden at bryde en masse gulv
op. Estimat 90.000-100.000 kr. Projektet ønskes igangsat hurtigst muligt.
MR støtter familiens ønsker, men mener ikke man skal ændre i det gamle byggeprojekt
med i stedet udvide med projektet i kælderen.
Der udarbejdes en ansøgning om brug af jordsalgspenge og Brian Hansen kontaktes, da
det er ham, som skal stå for projektet.

f. Opvaskemaskine, Paul Svennesen
To firmaer har givet tilbud på en ny opvaskemaskine i sognegårdens køkken. I begge
tilfælde er prisen omkring 86.000,- kr. ex. moms og plus ventilationsystem.
Udfordringen er udsugningen.
Paul Svennesen kontakter arkitekt Brian Hansen for at få et forslag til udsugning og der
søges herefter jordsalgspenge til udsugning og opvaskemaskine.

3. Meddelelser om kirke, kapel og kirkegård, Tage V. Andersen
a. Ansøgning til provstiudvalget vedr. kirkerenovering, kapel og kirkegård,
sognegård og præstebolig
Punktet udsættes til næste møde, pga. sygdom.
b. Kirkegården, konsulent Birgitte Fink skal underrettes om
uoverensstemmelsen vedr. reguleringsplan
Hanne Hauberg taler med Tage V. Andersen omkring dette.

3a Meddelelse fra tilsynsførende for sognegård og præstebolig, Paul Svennesen
Jordvarmeanlægget er repareret og er nu forhåbenligt fri for fejl.
Prisen er 28.482,50,- kr. incl. moms og Paul Svennesen vil søge 5%-midler til dette
inden næste PU-møde.
Inddækning ved skorsten på præsteboligen er utæt og derfor render vand ned på loftet.
Kristine K. Ravn og Paul Svennesen henvender sig til Brian Hansen så det utætte tag
kommer ind under det store byggeprojekt i præstegården.
Paul Svennesen ringer til Lars Hendrich ang. tilbuddet med den ekstra stærke lak på
gulvet i sognegårdstuen.

4. Kontaktperson
a. Arbejdspladsbrugsanvisning, Hanne Hauberg
Når graverne køber kemikalier modtager de et datablad. Disse skal samles i mapper på
graverkontoret.
b. Vikar situationen, Gunhild Fjord
Ved een gudstjeneste hen over sommeren mangler en sanger. Jørgen Jessen spørger
Anne Jessen.

c. Orgelskole, tilbud til unge, med i kommende arbejdsbeskrivelse for
organist?
Orgelskole skal tages op ifm. de kommende ansættelsessamtaler med organister.
5. Aktiviteter
Hvornår er det MR og hvornår er det frivillige, der står for aktiviteterne i
sognegården?
Det er aktivitetsudvalget, der står for alle arrangementer, ligesom det også er udvalget,
der finder frivillige, der kan tage sig af arbejdet.
Medlemmer af MR skal hellige sig arbejdet i rådet.

6. Hjemmesideudvalg
Udvalget består fremover af Mathias Harding og Jørgen Jessen.
1.august 2019 overleveres hjemmesiden fra Peter Max Bastrup til Mathias Harding.
Menighedsrådet har været særdeles tilfreds med det arbejde Peter Bastrup har lavet
med kirkens hjemmeside. Imidlertid vurderer menighedsrådet, at det vil være en fordel,
hvis siden bliver styret af en der har sin daglige gang i huset og som er opdateret med
arrangementer osv. Og som af sig selv, uden at skulle have besked, kan opdatere
hjemmesiden løbende.
Hanne Hauberg sørger for en flaske vin til Peter Max Bastrup.

7. Nyt fra præsterne
Mathias Harding vil gerne etablere et prædikenværksted. Forud for søndagens
gudstjeneste inviteres alle der har interesse i søndagens tekst, til samtale i sognegården.
Der er fastlagt to onsdage, nemlig den 11. september og den 2. oktober 2019.
Til hvert arrangement serveres et let måltid.
MR er begejstret for ideen.
Udover kirkekaffe ca. en gang om måneden i sognegården som frivillige står for,
indføres nu også kirkekaffe de øvrige søndage, bare i våbenhuset. Dette står
kirketjeneren for. Det bliver enkelt med papkrus og småkager.
Kristine K. Ravn ønsker at arrangere to kravlegudstjenster for målgruppen 0-5 årige.
Disse børn er for små til pastagudstjenester og vi har kontakt til en del familier gennem
babysalmesang og dåb. Af personalehensyn lægges gudstjenesterne altid på lørdage,
hvor der i forvejen er dåb senere på dagen. Kristine K. Ravn vil alliere sig med en
babysalmesangsunderviser, som kan hjælpe med at arrangere forløb og Spiseriet i
Blovstrød Hallen har givet tilbud på en brunch i sognegården efterfølgende, som

deltagerne selv påtænkes at betale det meste af, for at holde udgifterne nede.
75 kr. for voksne og 30 kr. for børn. MR støtter initiativet.
Pengene kan tages fra børne- og familie kontoen.
Datoerne er den 21. september og den 7. december 2019.
MR har tidligere givet Kristine K. Ravn lov til at sælge de gamle lænestole på hendes
kontor, som hun har overtaget fra Flemming O. Nielsen og i stedet købe stole efter eget
valg. Kokkedal menighedsråd har givet et bud på 7000 kr. for møblerne. Buddet er
fastsat efter vurdering fra Lauritz.com.
MR godkender at Kristine K. Ravn sælger fire stole og et bord fra kontoret til Kokkedal
Menighedsråd for 7.000,- kr til. Prisen er sat efter vurdering fra Lauritz.com.

8. Situationen på kirkegården
Personsag.
Dette er et lukket punkt. Referat skrives særskilt.

9. Evt.
Kristine K. Ravn er blevet tilbudt at være formand for Studenterkredsen.
Studenterkredsen holder møde om torsdagen, ligesom MR.
Ved sammenfald aftales det, at menighedsrådsmøder flyttes til torsdage kl. 17.00 – dog
kun på de torsdage, hvor det er muligt for Tommy S. Petersen Petersen og Paul
Svennesen at komme så tidligt.

Næste møde torsdag den 29. august 2019 kl. 19.00 i sognegården.

