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1.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
1.3 Godkendelse af referat fra den 18. januar 2018 (Bilag A1)
Referatet godkendes.
2.0.0 Gennemgang af regnskab 2017
2.0.1 Orientering ved Tommy Petersen.
Tommy Petersen udleverede 4. kvartalsrapport samt Budget 2017.
Tommy gennemgik regnskabet. Det ser rigtig fornuftigt ud og regnskabschef Annette Wilms er da
også godt til tilfreds.
Alle opfordres til at gennemlæse 4. kvartalsrapport samt Budget 2017 til næste mr-møde den 15.
marts 2018.

2.1.0 Forslag til Reguleringsplan for Blovstrød kirkegårde (Bilag A2)
2.1.1 Orientering ved Tage Andersen
Detaljerne i Reguleringsplanen diskuteres nærmere ved næstkommende KKPS møde. Overordnet
kan siges, at Blovstrød kirkegård står foran en forandring bla. fordi behovet for urnegravsteder
stiger. De sidste 3 år, har der været 8 kistebegravelser ved Blovstrød Kirke. Plænen foran kirken og
urnegravstederne langs Kærvej, klarer behovet for urnenedsættelser 2-3 år endnu, men der bør
allerede nu laves planer for en udvidelse.
I Reguleringsplanen er der bl.a. forslag til urnegravsteder på Ny kirkegård uden hæk omkring og
endvidere urnegravsteder i plæne på Gammel kirkegård nord for kirken. Kistegravstederne kunne
ligge ved stendigerne langs vejene på begge sider af kirkegården for at skabe plads til grønne
områder. På en eller anden måde skal der ske en forandring fra kiste- til urneplads.
2.1.2 Afstemning og vedtagelse
Bilag A2 bliver sendt videre til provstiet.
2.2.0 Eventuelle spørgsmål til den tidligere udsendte orientering om arbejdet med
kirkerenoveringen (Bilag B)
2.2.1 Orientering ved Tage Andersen
Tage efterlyste eventuelle spørgsmål til det udsendte orienteringsnotat om kirkerenoveringen.
Tommy spurgte om konvektorgravene i koret stadig skulle være bredere. Tage henviste til at den
seneste rapport ikke længere mente, at dette ville være nødvendigt.
Jørgen havde fremsendt spørgsmål til det nye varmesystems luft-luft-varmeenheds pladsering på
loftet over kirkehvælvene, herunder hensynet til de sjældne teglsten ved åbning af taget, samt til
orglets udformning.
2.2.2 Afstemning og vedtagelse
De nye forhold indføres som en opdatering af notatet, der derefter udsendes til orientering.
2.3.0 Deltagelse i provstesyn den 1. marts 2018
2.3.1 Orientering ved Tage Andersen
Følgende deltager ved det kommende provstesyn:
Jørgen Christensen, provst
Søren Rassov, bygningskyndig
Hanne Hauberg, næstformand MR og medlem af KKPS-udvalget
Tage V. Andersen, kirkeværge og MR
Jørgen Jessen, MR og medlem af KKPS-udvalg
Tommy Petersen, MR og kasserer
Agnete Schultz, MR og medlem af KKPS-udvalg
Kristine K. Ravn, præst og MR
Som observatører:
Michael H. Wegind, graver
Kjeld Hansen, gravermedhjælper
Gunhild Fjord, oldfrue

Inden provstesynet bliver det sidste fra loftet over våbenhuset ryddet og gulvet i våbenhuset får
fyldt fugesand mellem fliserne.

2.4.0 Forslag til ændring af kirkegårdsvedtægter
2.4.1 Orientering ved Tage Andersen
Der står i de nuværende kirkegårdsvedtægter, at gravstedsejerne skal informeres, hvis deres sten
eller andet på gravstedet er bevaringsværdig. Det forhold har kirkeministeriet nu lavet om, så
gravstedsejerne netop ikke bliver informeret.
Graveren har desuden nogle rettelser til kirkegårdsvedtægterne. De nærmere detaljer vil blive
diskuteret ved næstkommende KKPS møde.
Kirkegårdsvedtægterne, der ligger på hjemmesiden, tages umiddelbart af hjemmesiden, indtil en ny
kirkegårdsvedtægt er skrevet.
2.5.0 Orientering om ajourføring af stillingsbeskrivelser for ansatte
2.5.1 Orientering ved Tage Andersen
Der er kommet nye regler i provstierne, der betyder at ansattes kontrakter og stillingsbeskrivelser
skal ligge samlet i provstiet. Der er blevet arbejdet grundigt med dette. Det er nu tydeligt, hvem der
tager sig af hvilke opgaver og hvilke forventninger, der er til hinanden. Mht. Gunhilds
stillingsbeskrivelse kan siges, at det er en ny stilling som ikke er færdig-formuleret endnu.
De sidste ting forventes afklaret på næste personalemøde.
Der blev orienteret om en personsag, der ikke føres til referat. Gunhild Fjord forlod lokalet.
2.6.0 Punkter til dagsorden
2.6.1 Orientering ved Kristine K. Ravn
Line K. V. Larsen ønsker at modtage punkter til dagsorden senest dagen før, dagsorden skal sendes
ud. Dvs. punkter til dagsordenen sendes til formanden senest 7 dage inden mødet. Formanden skal
sende dagsorden med alle bilag ud senest 4 dage inden mødet.
2.7.0 Information omkring vedr. besøg af diverse konsulenter
2.7.1Orientering ved Hanne Hauberg
Hanne Hauberg henviste til referat fra KKPS-møde torsdag den 12. oktober 2017:
Kommunikation mellem menighedsrådet og den rådgivende arkitekt/Nationalmuseet
For at sikre en entydig og koordineret kommunikation mellem menighedsrådet og den rådgivende
arkitekt, der styrer kommunikationen til de forskellige konsulenter der skal inddrages, skal
menighedsrådets kommunikation ske gennem kirkeværgen.
Tage Andersen fremførte, at han ved møderne med arkitekten og konsulenterne fandt det vanskeligt
som kirkeværge, at være den eneste der var bundet til at fremføre menighedsrådets og KKPS’s
fælles synspunkt, mens andre enkeltpersoner der var til stede fra MR kunne fremføre sine egne
personlige synspunkter. Det gør det også vanskeligt for konsulenten at forstå hvad der er
menighedsrådets fælles- eller flertalsholdning.

Derfor må det enten kun være Tage Andersen sammen med Kristine eller alle fra MR og KKPS, der
så hver især kan fremføre egne synspunkter, så konsulenten ud fra det, selv kan danne sig en
mening om, hvad der er MR’s og KKPS’s holdning.
2.7.2 Afstemning og vedtagelse
Kirkeværgen har forbindelsen til arkitekten og konsulenterne og han meddeler videre til
menighedsrådet, ligesom han også tager spørgsmål fra menighedsrådet med til møderne. Hvis Tage
Andersen ønsker en eller flere med til et møde kan han sige til. Indtil videre har Kristine K. Ravn
været med.
3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra kirkeværgen og KKPS udvalg
Line K. W. Larsen ønsker at trække sig fra udvalget. Dette tages ad notam i menighedsrådet. Line
K. W. Larsen vil dog gerne deltage i møderne ad hoc.
To påbud fra arbejdsmiljøtilsynet. 1) Farmertrucken mangler et mærke, hvor service kan ses. 2) Der
mangler tov eller andet støtte, langs gangbroen over hvælvingerne på kirkeloftet. Dette skal
koordineres med restaureringen af kirken.
TDC har monteret en ny router på graverkontoret, så vi nu har to abonnementer og forhåbentlig et
mere stabilt net.
Snerydningsaftale. Tilbuddet fra Hansen var ikke tilfredsstillende, da han alene vil komme, når han
er ude i andet ærinde og ikke kan love at være her før kl. 9.00 om søndagen.
Tage vil indhente et andet tilbud fra Blovstrød/Allerød.
b. Kontaktpersonen
Vi har fået et tilbud fra rengøringsfirmaet Global som kommer i morgen fredag den 23. februar og
gør rent. Da vil de have en kontrakt med.
MUS samtaler med de ansatte kommer til at foregå i marts.
Michaels søn kommer på besøg med sin klasse den 28/2 2018.
c. Aktivitetsudvalg
Mandag den 26. er der pastagudstjeneste og søndag den 4. marts koncert med Trio Kozue.
d. Fælles aktivitetsudvalg
Næste arrangement er cykelturen fra kirke til kirke. Det er foreslået, at temaet er kirkernes orgler,
hvorfor organist Louise Lund vil være tilstede og fortælle om instrumentet. Der serveres kaffe og
kage ved Blovstrød Kirke.
MR godkender at fællesudvalget går videre med planlægning cykelturen.
e. Hjemmesideudvalg
Hjemmesiden har fået en ny skabelon, så den nu er responsiv, dvs hjemmesiden tilpasser sig den
givne skærm, om det så er en mobiltelefon, tablet eller andet. Tjek den og meld tilbage.

5. Meddelelser fra præsterne
Megafonen virkede ikke til fastelavnsfesten og der er kommet en skriftlig klage omkring dette.
Megafonen virker nu med nye batterier. Det tages op på et senere møde, om der skal investeres i en
klemmemikrofon og to udendørs højtalere til dels fastelavnsfesten og juletræstænding og dels til
brug udenfor våbenhuset, når kirken og våbenhuset er fyldt ved bisættelser.
6. Meddelelser fra kassereren
7. Næste møde: 15. marts 2018
8. Eventuelt
Vi har mus inde i sognegården! Kan det hjælpe med en kirkegårdskat? Graveren spørges, han ved
noget om katte.

