Referat fra møde i Blovstrød menighedsråd
Torsdag den 28. marts 2019, kl. 19.00

Til stede ved mødet
Jørgen Jessen, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Paul Svennesen, Lis Fjellerup, Mathias
Harding, Ole Lyngvåg, Gunhild Fjord og Hanne Hauberg.
Gæst
Jannie Hansen, Kristine Ravn

1

Valg af referent
Gunhild vælges.

2

Godkendelse af referat fra møde den 25. februar 2019
Referatet godkendes.

3

Godkendelse af dagsorden
”Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018” sættes ind som punkt 3.0.
”Bevilling til babysalmesang” sættes ind som punkt 3.5.
”Ansøgning til beplantning ved vandhul” sættes ind som punkt 3.6
Herefter godkendes dagsorden.

1. Overblik over arbejdet med renovering af Blovstrød Kirke v/ arkitekt Janni Hansen
Janni Hansen gennemgik ønskelisten og status for renovation af Blovstrød Kirke.
- Nyt el varmeanlæg i kirken, varmekassetter under bænke og nye kassetter i koret. Radiatorer på
væggen i tårnrummet.
- Orgel bygges symmetrisk på begge sider af det bemalede spidsbuevindue.
- Ole Jensen har lavet kalkprøver på kirkevæggen.
- Holmris huser mange møbelleverandører og MR skal se efter forslag til stole eller bænke til
tårnrummet, som erstatning for de nuværende bænke.

- Christella Baumford har lavet flere inspirerende forslag til ny farvesammensætning i kirken som
blev vist på projektor, og MR skal tage beslutning om dette.
- Ved særlige lejligheder er der brug for at flytte døbefonten. Der ligger forslag om at lave en
ramme med hjul, som døbefonten kan stå på.
- I våbenhuset skal der lægges nyt gulv med en nedsunket ramme foran døren til et tæppe. Der
laves en ny eltavle og nye skabe. Bænke og skænk flyttes til kapellet.
-

Janni Hansen havde to prøve-fliser med, en rød og en gul. MR skal tage stilling til om de
matcher de oprindelige farver i kirken, så de kan bruges til gulvet i tårnrummet.

-

MR skal tage stilling til om bemalingen på bænkenes endegavle skal restaureres?

-

MR godkender at konservator Tom Egelund restaurerer den 'dårligste' bænkegavl som en prøve.

-

MR godkender de foreløbige skitser til orgel som Jannie Hansen præsenterer.

-

Den 2. juni 2019 efter gudstjenesten kl. 11.30. er der møde med Christella Baumford, der

skommer med farve- og tekstilprøver.

2. Indkomne skrivelser
2.1 Klokkeringning
Engholm Kirke opfordrer til fælles morgenringning i kommunen kl. 8.00.
Blovstrød Kirke ringer allerede kl. 8.00. MR vælger at fastholde kl. 17.00 til aftenringning.
2.2 Provstiets ønske om, at oplysninger på SOGN.DK slettes
Ole Lyngvåg fortsætter arbejdet med at undersøge sagen.
2.3 Flagstang, NORFORS i Hørsholm
Norfors har henvendt sig til kirken, og tilbyder at udskifte Blovstrød Kirkes flagstang med en
stang tilsvarende blot 4 meter højere, hvori der er indbygget antenne med signal til
fjernvarmeanlæg.
MR beslutter at afvise tilbuddet.
Hanne Hauberg tager kontakt til Norfors.

3. Økonomi
3.0 Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018
Kasserer Tommy Petersen gennemgik årsregnskab 2018 og hvorefter MR godkendte regnskabet.
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3.1 Dækning af uforudsete udgifter ifm. utæthed ved præsteboligens skorsten samt
sognegårdens jordvarmeanlæg
Den 9. april kommer Vaillant, der har monteret jordvarmeanlægget i sognegården, og ser på den
mulige fejlinstallation ved anlægget samt tjekker de reparationer, der er foretaget af nuværende
VVS.
MR beslutter at Paul Svennesen kan søge fra 5% midlerne til dækning af udgifterne ifm. de to
udfordringer i sognegården og præsteboligen.
3.2. Ønske om en ny opvaskemaskine
Opvaskemaskinen i køkkenet er slidt og den lever ligeledes ikke op til ergonomiske krav. Det
handler om tunge løft og vrid.
MR godkender at Paul Svennesen finder tilbud på en opvaskemaskine, der lever op til ergonomiske
krav for arbejde med maskinen.
3.3. Arbejdstøj til kirkesanger Niels Moltved
MR bevilliger et sæt arbejdstøj samt sko til kirkesanger Niels Moltved.
3.4 Oticon
Flere klager over dårlig lyd i sognegårdens rum 2.
Næste gang Oticon kommer og tjekker lyd, skal de være særligt opmærksomme på dette
forhold. Gunhild Fjord sørger for dette.
3.5 Babysalmesang
Det er bevilget, at korleder Rosemaria Rex kan fortsætte med babysalmesang indtil påske.
Babysalmesang er populært og MR godkender at Tommy Petersen sender ansøgning til
provstiet, så babysalmesang kan fortsætte kontinuerligt frem til jul 2019.

3.6 Ansøgning til beplantning til vandhul
MR beslutter at Tage Andersen kan søge de frie midler dels til beplantning ved det oprensede
vandhul i sognegårdshaven, dels til en flisegang gennem græsset foran graverkontoret og endelig
etablering af sten rundt om de to grønne arealer på gårdspladsen.
Overslag 63.000,- kr. incl. moms for materiale og leje af maskiner.
4. Meddelelser fra udvalg
4.1 Kirkeværge
a. Afslutning af haveprojekt ved præsteboligen
Der har været evaluering omkring projektet, som er udført tilfredstillende.
b. Brev til arbejdstilsynet om udsættelse af påbud
Tage Andersen har fået udskudt projekt ang. arbejdstilsynets påbud med at etablere en
gangbro over kirkehvælvingen.
c. Kirkelåger sendt til reparation
Lågerne er sendt til reparation, hvorfor der ikke er ikke er låger ved kirkegårdene pt.
d. Bedre udsigt ved udkørsel til Kongevejen
De første meter hæk samt stakit er fjernet, så udsynet nu er væsentlig bedre.
e. Netvinduer på plads – rengøring
Tage Andersen har præsteret en meget fin løsning på udfordringen med duer i klokketårnet,
ved at montere rammer med net i de fire tårnvinduer.
Gunhild Fjord undersøger forhold vedr. rengøring.
f. Kirkegårdsvedtægter
Punktet går videre til næste møde i KKPS.
g. Rapport fra møde om reguleringsplan for kirkegårdene
Punktet går videre til næste MR den 25. april 2019.
4.2 Kontaktperson
a. Vedrørende MUS og APV samtaler
Alle samtaler med personalet er afsluttet.

4.3 Aktivitetsudvalg
Næste møde den 11. april 2019.
4.4 Fælles aktivitetsudvalg
Foredrag med Charlotte Rørth i Blovstrød sognegård var et vellykket bevis på samarbejdet
mellem kirkerne i kommunen.
Ulla Petersen, medlem af Fælles aktivitetsudvalget, spørger om Blovstrød Kirke vil deltage i
Allerøds Kommunes årlige projekt ”Aktiv Fritid” sidst i august. Det vil blive et samarbejde
med de andre kirker. Tommy Petersen vil gerne deltage og MR støtter dette.
4.5 Hjemmesideudvalg
5. Meddelelser fra præsterne
5.1 Ny formand for valgbestyrelse
Valgbestyrelsen består af Tage Andersen, Tommy Petersen og hermed indtræder nu Hanne Hauberg.
Tommy Petersen vælges som formand for valgbestyrelsen.
Mathias Harding fortæller om sit arbejde med et konfirmandhold for udviklingshæmmede i Lynge.

6. Evt.
Hanne Hauberg er blevet kontaktet af en sagsbehandler vedr. virksomhedspraktik.
Hanne Hauberg aftaler et møde.
Kirkesanger Niels Moltved ønsker at synge med andre sangere til gudstjenester i kirken.
Dette tages op ved næste MR møde den 25. april 2019.
Flere navne på præstetavlen i kirken skal opdateres.
Punktet udsættes til næste møde i MR den 25. april 2019.

Næste møde i menighedsrådet 25. april 2019 kl. 19.00

