Referat for møde ved Blovstrød Menighedsråd
24. august 2017 kl. 19.00-21.00
Tilstede MR medlemmer: Line Vincentz Larsen, Christina Winther Poulsen, Tommy Petersen,
Jørgen Jessen, Agnethe Schultz, Tage V. Andersen, Hanne Hauberg og Kristine K. Ravn.
Afbud: Niels Moltved
Derudover: Gunhild Fjord
Bemærk: Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referat 15. juni 2017
Bilag B: Referat 8. august 2017 (ekstraordinært møde)
Bilag C: Halvårsregnskab 2017 (Kvartalsrapport)
Bilag D: Revisionsprotokol for 2016
Bilag E: Ansøgning til provstiudvalget
Ordstyrer:
Line Kristiane Vincentz Larsen
________________________________________________________________________________
1.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Godkendes enstemmigt.
1.3 Godkendelse af referat fra menighedsrådsmøde d. 15. juni 2017 og referat fra
ekstraordinært menighedsrådsmøde d. 8. august 2017 (bilag A og bilag B)
Bilag A og Bilag B godkendes enstemmig.
2.0.0 Halvårsregnskab (kvartalsrapport) for 2017 (bilag C)
Orientering ved Tommy Petersen.
Indtil videre ser regnskabet rigtig godt ud, velvidende at der kommer mange aktiviteter og
arrangementer resten af året. Der er pt. et overskud på knap 240.000 kr.
Kvartalsrapporten underskrives af formand og kasserer
2.1.0 Revisionsprotokol for 2016 (bilag D)
Orientering ved Tommy Petersen.
Revisionsprotokollat af 4/7-17 vedrørende regnskab for 2016, er taget til efterretning og
underskrives af hele menighedsrådet.

2.2.0 Sognemøde d. 10. september 2017 kl. 11.00
Orientering ved Kristine Ravn.
Et sognemøde skal holdes hvert år og giver sognebørn og andre mulighed for at høre om
menighedsrådets arbejde.
Hvert medlem fortæller om sit område. Der serveres kaffe og kage og det foregår i
sognegården rum 4, hvor der er mulighed for at bruge projektor. Indgang fra køkkendøren,
da der også er dåbsreception i sognegården.
2.3.0 Sommerfest for menighedsrådet og personalet ved Blovstrød kirke d. 30. september 2017
Orientering ved Line Larsen.
Kl 17.00 er der fest i sognegården. Hanne kontakter en slagter. Hanne laver salater, Christina
kage, Kristine og Line dessert. Gunhild sørger for drikkevarer.
2.4.0 Skal vi benytte os af Google Street View indenfor i Blovstrød kirke
Orientering ved Tommy Petersen.
Google Street View har henvendt sig og tilbyder at fotografere kirken og kirkekården for
2000,- kr. Kirken skal snart renoveres og det besluttes derfor at vente til efter renovering.
2.5.0 Vedtagelse af, hvem der har ansvar for at kalde garantien, såfremt restbeløbet vedr.
jordsalget ikke indfries efter et år ved forfald
Orientering ved Tommy Petersen.
Line Larsen og Tommy Petersen har ansvaret for at kalde garantien, såfremt restbeløbet vedr.
jordsalget ikke indfries efter et år ved forfald. 1. maj -18 skal restbeløbet være indsat på
kontoen.
3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden (bilag E)
3.0.1 Orientering ved Line Larsen
Der har været afholdt ekstraordinært menighedsrådsmøde 8. august -17 pga. de mulige
ændringer af sognegrænsen. Formanden orienterede om status for emnet og forinden forlod
Kristine Ravn og Elsebeth Jensen lokalet og var således ikke deltagende under dette punkt.
Punktet var lukket, herunder bilag E.
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Tage refererede fra KKPS-mødet, at det gik planmæssigt med de forskellige opgaver fra kirkesynet.
Der er kommet nye vandhaner på kirkegården og automatiske låse på dørene til toiletterne ved
kapellet (lukkes kl. 20 og åbner kl. 8).
Kitning og maling af vinduerne i sognegården samt reparation af skotrenderne i taget over
præsteboligen er ved at blive udført. To radiatorer i graverkontoret bliver udskiftet til større (pga.
overgang til jordvarme).

På kirkegården har Gunhild og Kjeld gjort et fantastisk arbejde gennem sommeren med inden for
den tidsramme der var til rådighed så vidt muligt at få klaret opgaverne på kirkegården og den
daglige drift omkring de kirkelige handlinger under graverens sygdom. De er på den baggrund hver
blevet belønnet med et engangsvederlag. Som supplement til deres indsats har Ole Kvist været hyret
til at hjælpe med klipning af hække på og ved kirkegården og de øvrige områder.
KKPS udvalget har prioriteret de tidligere 63 bevaringsværdige gravminder efter kirkeministeriets
nye regler. KKPS udvalget vil på sit næste møde udarbejde en samlet indstilling som grundlag for
en endelig beslutning på næste MR-møde inden fremsendelsen til kirkeministeriet.
Tage har haft møde med Krogh Hansens Tegnestue (KHT) om reparation af kapellet og renovering
af kirken. Tegnestuen har udarbejdet et notat fra mødet som blev uddelt.
For kapellet besluttede MR på sit møde den 1. juni 2017, at man skulle nøjes med et tag af zink i
stedet for af kobber for ikke at friste til tyveri af tagmaterialet. KHT fremhæver i sit notat, at det vil
være stort set lige så dyrt at lave taget af zink, da arbejdet er det samme (kun besparelse på
materialet) og på langt sigt billigere, da kobber er mere holdbart. Det var også Kgl.
Bygningsinspektør Fogh og Følner A/S v/ Johan Fogh’s opfattelse, at taget skal reetableres med
kobber. Man må så modvirke risikoen for tyveri ved opsætning af en bevægelsessensor og en
projektør.
Menighedsrådet ønskede på denne baggrund undersøgt mulighederne for et helt nyt kapel med
redskabsrum og toiletter, frem for en reparation af det nuværende, da man fandt reparationsprojektet
for dyrt uden at det gav en løsning som man fandt der var så æstetisk tilfredsstillende og samtidig
tidssvarende, at den kunne retfærdiggøre beløbet til reparationen. Man ville så hellere forsøge at få
en mere tidssvarende løsning.
Tage lovede at gå videre med dette over for KHT.
For renovering af kirken er der nu taget kontakt til Nationalmuseets forskellige konsulenter som
skal inddrages inden arbejdet kan projekteres og igangsættes. Nogle har 3-5 måneders ventetid på
besøg.
For at se eksempler på hvordan kirker er blevet renoveret andre steder, er det foreslået, at MR den
30. september, hvor man skal mødes om aftenen, starter kl. 9 med en rundtur til kirkerne i
Ganløse/Veksø, Strø og Melby, hvor Janni Hansen fra tegnestuen vil fortælle om projekterne.
c. Aktivitetsudvalg
c.
ikke noget at melde
d. Fælles aktivitetsudvalg
–
ikke noget at melde
e. Hjemmesideudvalg
ikke noget at melde
5. Meddelelser fra præsterne
Kristine Ravn foreslår, at der bliver købet et skib til kirken, som kunne bruges ifm. indvielsen af
den renoverede kirke. Kristine Ravn undersøger mulighederne.

6. Meddelelser fra kassereren
Tommy og Tage fremlagde et udkast til en ansøgning til Provstiudvalget om dækning via 5%
midlerne for de ekstraordinære udgifter Blovstrød kirke har haft og vil få i perioden maj-december
2017 pga. graverens langvarige sygdom og efterfølgende tilbagevenden til arbejdet på nedsat tid.
Ansøgningen bearbejdes videre så den kan godkendes af MR på næste møde inden fremsendelse til
provstiudvalgets møde den 13. oktober.
b. Kontaktpersonen
Hanne fortalte, at graveren Michael nu var startet igen. Tage fortalte nærmere om den arbejdsplan
der var aftalt for det videre forløb.
Glæde over det arbejde Ole Quist foretager med hækklipning.
Der er offentligt budgetsamråd i sognegården tirsdag den 5. september.
Tommy Petersen og Hanne Hauberg deltager.
7. Næste møde: 28. september 2017
8. Eventuelt

