Referat for møde ved Blovstrød Menighedsråd
23. februar 2017 kl. 19.00

Tilstede MR medlemmer: Line Vincentz Larsen, Christina Winther Poulsen, Tommy Petersen,
Jørgen Jessen, Agnethe Schultz, Tage V. Andersen, Hanne Hauberg, Niels Moltved og Kristine K.
Ravn.
Afbud: Elsebeth Hougaard Jensen.
Referent: Gunhild Fjord.
Bemærk: Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag:
A: Referat fra menighedsrådsmøde den 26. januar 2017
B: Gravermedhjælper, lønforhold
C: Vedtægt for kasserer
D: Vedtægt for sekretær
E: Vedtægt for kontaktperson
F: Udkast om vandudledning
G: Kort over udstykning
H: Bemyndigelse til udstykning
I: Renovering af kirken
Ordstyrer:
Line Kristiane Vincentz Larsen

1.1.0

Valg af ordstyrer
Line vælges enstemmigt.

1.2.0. Godkendelse af dagsorden
Niels definerer sin rolle i menighedsrådsmøderne. Niels deltager i møderne, når der er
punkter på dagsordnen der vedrører personalet. Af den grund ønsker Niels, at disse punkter
vil ligge først på dagsordnen. Dette blev imødeset, hvorfor visse punkter har byttet plads på
denne dagsorden og vil gøre det fremadrettet.
Dagsorden godkendes herefter enstemmigt.
1.3.0

Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 26. januar 2017 (Bilag A)
Tommy bemærker under punkt 2.3.0 at uddannelsesbeløbet rettelig er 10.000,- kr og ikke
18.000,- kr som skrevet i referatet.
Referatet godkendes herefter enstemmigt.

--2.3.0

Gravermedhjælper (Bilag B)
Vi har fået 32 ansøgninger, hvoraf de 10 er kvalificerede. Michael og Tage har haft samtaler
med 5.
Tage havde undret sig over det lave beløb, nemlig 150.000,- kr. der var afsat i budgettet til
aflønning af gravermedhjælper sammenholdt med den overenskomstmæssige løn som
menighedsrådet skulle respektere. Lone Paepke, provstiet, havde forklaret, at dette kun var
et supplement til et i forvejen afsat beløb. Da de relevante ansøgere imidlertid alle havde
kvalifikationer til det højeste af to kvalifikationstrin, manglede der alligevel 32.000,- kr.
Derfor havde økonomiudvalget ansøgt provstiudvalget om en forøgelse af driftsrammen for
2017 med dette beløb. Tommy kunne meddele, at provstiudvalget på deres møde den 22.
februar havde accepteret dette.
På den baggrund havde bedømmelsesudvalget (Michael og Tage) udvalgt en af ansøgerne,
der starter 1. marts 2017.

2.3.1

Orientering ved Tommy Petersen
Vi har søgt provstiet om et tilskud på 32.000,- kr i 2017 og forhørt os om godkendelse af
samme i budget for 2018. Provstiudvalget har godkendt et tilskud på 32.000,- kr af 5%
midlerne. Ansøgning om forhøjelse af driftsrammen for 2018 skal ske via budgetbidrag for
2018.

2.4.0
2.4.1

Aflønning af sangervikar
Orientering ved Tommy Petersen
Vores aflønning af sangervikar er højere end i de andre kirker i provstiet, ligesom vi er de
eneste, der yder kørselsgodtgørelse. Tommy uddeler bilag som dokumentation.
Afstemning og vedtagelse
Da satserne fra Dansk kirkemusiker Forening er betinget af kvalifikationer, er der enighed
om, at fastholde satsen fra Dansk kirkemusiker Forening, selvom den er højere end
satsen fra Hillerød Provsti. Ligeledes fortsætter vi med kørselsgodtgørelsen efter statens
høje takst.
Niels er interesseret i aktivitetsudvalget aftaler omkring musik og sang. Christina sender
fremadrettet referat fra udvalgets møder til Niels.

.
2.4.2

---

2.1.0
2.1.1

Gennemgang af regnskaber for 2016
Orientering ved Tommy Petersen
Tommy omdelte foreløbigt årsregnskab og orienterede om, at på trods af et tilsyneladende
overskud i 2016 på 214.288,- kr i driften, ender regnskabet sandsynligvis med et samlet

underskud på -43.649,- kr, hvilket dels skyldes, at vi gik ind i 2016 med et underskud fra
2015 på 239.429,- kr samt at vi skulle tilbagebetale 17.469,- kr, som provstiet havde stillet
til rådighed til styrkelse af vores likviditet.
Underskuddet på 43.649,- kr skal hentes i driftsregnskabet.
Kristine ønsker at budgettet for maskinreparationer for kirkegårdsmaskiner forhøjes i næste
budget. 1. april skal regnskabet være afsluttet. 15. nov. skal budgettet indsendes til provstiet.

2.2.0

Anmodning om penge til renovering af Blovstrød Kirke, Helsingør stift gennem
Hillerød Provsti (penge fra jordsalg)

2.2.1

Orientering ved Tage
Der har længe været planer om restaurering af kirken. Vi sælger jord for 40 mill. kr., men
disse penge går i stiftets kasse. Hvis vi skal have del i pengene skal der laves en ansøgning
til stiftet gennem provstiet. Vi skal planlægge projekter i år til gennemførelse i 2018.
Tage har bedt om at kirkesynet med den nye bygningskyndige Marie-Louise Johansen,
bliver afholdt i begyndelsen af marts for at få hendes vurdering af vedligeholdelsesbehov
med i vores overvejelser om restaurering, som på det grundlag kan drøftes nærmere ved
næste menighedsrådsmøde den 30. marts 2017.

2.5.0

KKPS-udvalgets prioritering

2.5.1

Orientering ved Tage Andersen
KKPS-udvalget har prioriteret de udgiftsposter der har været på tale ved de seneste møder i
følgende rækkefølge:
Ukrudtsbrænder (og kun til brug i Blovstrød) Pris: 30.000 kr. ex. moms.
El-klaver Pris: 4.500 kr. Kristine nævnte muligheden for at købe et el-klaver med mulighed
for at tilslutte lydanlæg, hvilket vil gøre det dyrere.
(Måtte på gulv i våbenhus, bænke ved opgangen til kirken og handikap P-plads ved kapellet
er flyttet til prioritering for 'Renovering af kirke').
KKPS-udvalget anmoder om at der træffes en beslutning om, hvornår ukrudtsbrænderen
kan indkøbes, så den er klar til forårssæsonen 2017.
Jørgen Jessen ønskede at man undersøgte om den tidligere måtte fra våbenhuset kunne
bruges midlertidigt.

2.5.2

Afstemning og vedtagelse
Tommy undersøger om pengene kan findes til en ukrudtsbrænder, så der kan træffes en
afgørelse på næste menighedsrådsmøde den 30. marts. Ellers budgetteres den til næste år.
Kristine søger aktivitetspuljen i provstiet om penge til et el-klaver.

2.6.0
2.6.1
2.6.2

Aflønning af webrådgiver
Orientering ved Kristine K. Ravn
Afstemning og vedtagelse
Tommy undersøger sammen med Annette, hvad andre kirker betaler for samme ydelse og
på den baggrund udarbejder vi en ansøgning om flere penge til webrådgivning.
Menighedsrådet vil sørge for at få sat penge af til web i budget 2018.

2.7.0
2.7.1
2.7.2

Vedtægter for kasserer, kontaktpersonen og sekretæren (Bilag C, D, E)
Orientering ved Line Larsen
Afstemning og vedtagelse
Vedtægt for kasserer underskrives. Mht. vedtægt for kontaktperson ønsker Hanne at
gennemlæse vedtægten og Line foretager evt. rettelser digitalt. Vedtægten for sekretæren
udgår, da den ikke er nødvendig.

2.8.0

Udstykning af matr.nr. 1 (Bilag F, G, H)

2.8.1

Orientering ved Tage Andersen
Vi har modtaget to dokumenter:
1. Servitut for hovedvandledning. Blovstrød Vandværk betaler udgifterne. På det fremsendte
dokument er der ikke plads til at skrive under. Lars Lund vil undersøge, hvordan vi skal
forholde os ifh. til underskrivelse.
2. Bemyndigelse til udstykning. Menighedsrådet skal betale udgifterne (forventet 30-40.000
kr.) enten af de allerede modtagne 250.000 kr. hvis der er tilstrækkeligt herfra, ellers fra 1.
rate af restbeløbet der frigives ca. 1. maj. Lars Lund har aftalt med LD at de kan vente til
dette tidspunkt.
Dokumentet skal underskrives af to underskriftsberettigede samt præsten.
I processen hidtil, hvor der har været en 8 ugers offentlig høring har der ikke været nogen
indsigelser. Det skal nu til endelig vedtagelse i byrådet og derefter er der en 4 ugers
ankefrist.

2.8.2

Afstemning og vedtagelse
Menighedsrådet besluttede at underskrive de to dokumenter.
Dokumenterne lægges ind på Gunhilds kontor til afhentning af Lars Lund til videre
foranstaltning.

3.0
3.1
3.2

Indkomne skrivelser og orientering fra formanden

---

4.0

Nyt fra udvalg

a.

Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg (Bilag I)
Trafikselskabet vil gerne placere et busskur på kirkens grund ved Kongevejen. Efter en
diskussion om den mest hensigtsmæssige placering af busstoppestedet besluttede
menighedsrådets at acceptere den af kommunen valgte placering. Det er naturligvis betinget
af, at de reetablerer græs, hæk etc. på kirkens grund.
Tage melder som kirkeværge tilbage til kommunen om de nærmere betingelser.
Den 7. marts 2017 er der kirkesyn. Næstformanden deltager i stedet for formanden. Den
bygningskyndige og kirkeværgen skal også deltage. Øvrige MR-medlemmer er velkomne til
at deltage. Tage skriver rundt om det.
KKPS-udvalget har foretaget en foreløbig prioritering af tidligere anførte ønsker til
renovering af Blovstrød kirke.
Efter kirkesynet kan der komme flere ønsker til renoveringen.
Økonomi-udvalget og KKPS-udvalget arbejder videre med renoveringsønskerne frem mod
næste MR-møde.
Næste KKPS møde er den 9. marts 2017 kl. 19.

b.

Aktivitetsudvalg
Christina nævner fastelavn den 26. februar i sognegården. 2. marts er der musikforedrag ved
Ove Krüger og 6. april foredrag ved Jørgen Carlsen.
Næste møde i aktivitetsudvalget den 11. april.
Menighedsrådet inviterer til frivilligmøde med frokost den 2. april. Noter datoen.

c.

Fælles aktivitetsudvalg
Ulla er medlem. Gerda og Vivi vil gerne fortsætte i udvalget. Iflg. reglementet skal der
være et medlem repræsenteret fra menighedsrådet men måske kan Ulla som suppleant
erstatte dette medlem.

d.

Hjemmesideudvalg

e.

Kontaktperson
Hanne spørger om det er muligt for Gunhild at få et fast kørselsbeløb for at undgå at notere
for alle kørsler hver gang. Tommy undersøger med Annette Wilms om generel
kørselsgodtgørelse.

5.

Meddelelser fra præsterne
Kristine kontakter kvinde i Kattehale, som har tilbudt os forskellige billeder af kirken.

Kristine foreslår at vi laver en collage på væg af forskellige billeder af kirken.
Der bliver ingen minikonfirmandundervisning i foråret, da der alene er 2 tilmeldte. De to
tilmeldte har sagt ja til at deltage på efterårsholdet.
6.

Meddelelser fra kassere
Næste møde: 30. marts 2017.

Eventuelt
Udlejning af sognegård
Kristine fortæller om kontaktmødet idag hvor vi snakkede om dårlig overlevering af
sognegård efter udlejning. Det overvejes at lejer betaler for to timers rengøring, der
refunderes, hvis sognegården efterlades rent.
Nr. Åby maleriet
Jørgen fortæller om maleriet. Kunstnerens familie er ikke interesserede i maleriet. Derimod
er Nr. Åby Kirke interesseret. Menighedsrådet vedtager enstemmigt at forære maleriet til
kirken.
Præstens i Nr. Åby's søster fra Farum henter maleriet. Jørgen undersøger hvordan det skal
overleveres.
Jørgen fortæller om Hørsholm mødet. De kommer til kirken den 16/3 kl. 15.00. Jørgen er
vært ved mødet.

