Referat fra menighedsrådsmøde
Blovstrød Sognegård 25. august 2016 klokken 10:00
Tilstede:
Kristine K. Ravn (fmd. og sp.), Jonna Rasmussen (kas.), Gerda Jørgensen, Conny Boisen,
Karen Otte, John G. Andersen (kirkeværge) og Elsebeth Hougaard Jensen (sp.).
Endvidere deltog Leif Nygaard.
Afbud: Lisbeth Dyrkjær
Bilag
A: Fejring af reformationsjubilæum 2017 i Hillerød Provsti
B: Blovstrød Driftsønsker (svar fra provsti)
C: Udkast til tilbagedateret menighedsrådsbeslutning vedr. salg af præstegårdsjord
D: Regnskab. Kvartaltsrapport.
E: Ansøgning fra evt. ny byggesagkyndig
F: Beskrivelse af projekt vedr. altertavle til Ellebæk Fængslet.
G: Ny model for stillingsstruktur. Lone Paepkes udregninger til provstiudvalget.
H: Referat fra KK-udvalgsmøde den 4. aug.
Ordstyrer:
Kristine K. Ravn
1.1.Godkendelse af nærværende dagsorden
Godkendt
1.2.Valg af referent
Kristine K. Ravn er valgt. Beslutningsreferat underskrives på mødet. Prosa-referat
udsendes efterfølgende til gennemsyn og rettelse.
2.0 Fremlæggelse af nyt forslag til stillingsstrukturen ved kirken (se bilag G)
Dette punkt er tilføjet den 24. august og prioriteret højt på dagsordenen, da Lone Paepke
skal vide besked inden kl. 12 dags dato.
2.1.1. Drøftelse i menighedsrådet
Kristine K. Ravn tegner de overordnede linjer i forslaget: Kirken får i fremtiden (hvis det
godkendes af provstiudvalget) tre ansatte: En graver på cirka samme måde som nu, en
gravermedhjælp (sommerfugl), som er ansat 30 timer ugentligt ni måneder om året (marts
til og med november) og en kordegn ansat 32 timer ugentligt. Kordegnen skal deltage ved
alle kirkelige handlinger, rengøring, kalenderstyrring, medhjælp til minikonfirmander,
babysalmesang og børnekor etc. jf. bilag. Kordegnen skal ikke føre kirkebog. Det vil
fortsat blive varetaget fra Lillerød.
Kristine K. Ravn oplyser, at Gundhild Fjord vil være interesseret i at overgå til den nye
stillingstype som kordegn, da det vil lette hendes dagligdag ikke både at skulle være inde
og ude. Endvidere nævner Kristine K. Ravn, at det også er hendes indtryk at Michael H.
Wegind synes om den eventuelle nye struktur.
Bordet rundt er der enighed i rådet om, at det lyder til at være en god løsning, som giver

en anderledes klarhed af arbejdsfordelingen end hidtil, hvorfor mange konflikter
forhåbentligvis kan afhjælpes.
Hvordan den præcise overgang til den eventuelle nye stillingstruktur skal foregå tages der
stilling til, når pengene måtte være bevilliget. Leif Nygaard foreslår at den eventuelle nye
kordegn skal have eget kontor. Eventuelt overtage Poul Jensens.
2.0.2. Godkendelse
Menighedsrådet godkender forslaget som udgangspunkt for en ansøgning til
provstiudvalget, dog med følgende bemærkninger, som man vil henstille til at Lone
Paepke tager med i sit videre arbejde:
Leif Nygaard gør opmærksom på at alle medarbejdere har lov til 8 friweekener og ikke 6
som det fejlagtigt står. Elsebeth Hougaard Jensen bemærker, at der ikke er taget højde for
vikardækning under Gunhilds ferie. Kristine Ravn orienterer om, at det er planen, at
Michael Wegind i samarbejde med sommerfugl skal stå for bisættelser og ligeledes
sammen med sommerfugl stå for rengøring på hverdage ved Gunhilds ferier, men i
weekender skal man have en vikar ind til søndagstjenesten. Det bliver et større beløb end
det af Lone Paepke anførte. Elsebeth H. Jensen bemærker dog, at det er et grundvilkår,
når man kun har én person ansat til en given arbejdsopgave.
Leif Nygaard bemærker endvidere, at det skal overvejes om ikke også lønnen til
børnekorleder Rosemarie Rex skal fremgå af det. Kristine Ravn er i tvivl om dette, men vi
lade Lone Paepke vurdere, om det er relevant.
Kristine K. Ravn sender ovennævnte bemærkninger til Lone Paepke asap.
2.1. Valg af tegningsberettiget for Blovstrød Menighedsråd
2.1.2. Drøftelse af punktet
Kristine K. Ravn orienterer om den juridiske baggrund, som hun har det fra Annette Wilms,
regnskabskontoret: Der kan kun være én valgt tegningsberettiget i et menighedsråd.
Derfor skal enten Conny Boisen eller Gerda Jørgensen vælges. På nuværende tidspunkt
har vi fejlagtigt to.
2.1.3. Valg af en tegningsberettiget for Blovstrød Menighedsråd
Gerda Jørgensen vælges enstemmigt.
2.2. Meddelelser fra kontaktpersonen og næstformanden
Leif Nygaard orienterer om at han har valgt at løse sognebånd fra medio juli. Leif
orienterer om at han har været i kontakt med menighedsrådsforeningen, som mener han
godt må blive siddende i rådet indtil næste valg. Kristine K. Ravn orienterer om at hun har
kontaktet Kirkeministeriet, som oplyser at det må man ikke. Når man har løst sognebånd
er man også trådt ud af menighedsrådet. Hun opfordrer imidlertid på rådets vegne Leif
Nygaard til at tage de sidste måneder med. Det ønsker Leif Nygaard ikke.
Leif Nygaard ønsker at gå videre i dagsordenen og forlade punktet.
Kristine K. Ravn orienterer om, at hun som formand, hvis Leif Nygaard ikke ønsker at løse
sognebånd tilbage, bliver nødt til at vælge en ny næstformand og kontaktperson i rådet på
mødet.
Kristine K. Ravn orienterer om at hun har bedt Lisbeth Dyrkjær om at overtage Leifs plads,
hvad hun har sagt ja til. Conny Boisen gør opmærksom på, at Lis Fjellerup også er
suppleant til rådet. Kristine Ravn oplyser, at det havde hun glemt. Hun vil aftale nærmere
med henholdsvis Lisbeth og Lis om hvem der tager sig af hvad i fremtiden.
Menighedsrådet takker for Leif Nygaards gode indsats i menighedsrådsarbejdet. Leif

orienterer om, at han fortsat vil tage sig af visse praktiske opgaver indtil 1. november:
Finde vikarer og stå for booking af sognegård. Arbejdsopgaver, han i løbet af oktober vil
sætte Gunhild ind i, så hun vil kunne overtage dem fra 1. november.
2.3. Valg af ny kasserer, næstformand og kontaktperson for Blovstrød
Menighedsråd
2.3.1. Drøftelse af mulige modeller for at varetage opgaverne frem til menighedsrådsvalget
i november.
Jonna Rasmussen oplyser, at hun alligevel ønsker at fortsætte som kasserer, dog med
den model, at Poul Jensen fortsat kommer en til to timer om ugen og hjælper med at
sortere bilag korrekt og indberette løn. Et enigt menighedsråd støtter denne løsning, og
Kristine K. Ravn lover at aftale nærmere med Poul Jensen. Denne ordning betegnes af
Gerda Jørgensen som en ”overgangsløsning” indtil der kommer et nyt menighedsråd.
2.3.2. Valg af ny næstformand og kontaktperson
Conny Boisen vælges enstemmigt som næstformand og ny kontaktperson.
2.4. Problem med underskrifter og jordsalg
2.4.1. Orientering fra formanden om baggrunden for dette punkt.
Kristine K. Ravn orienterer om ugyldigheden ved underskrifter i forbindelse med jordsalget
(jf. bilag) og hvorfor man må afvige fra gældende regler i forbindelse med jordsalg. Se
bilag C. Det er Anette Wilms der har gjort formanden opmærksom på problemet.
2.4.2. Et enigt råd godkender og underskriver det tilbagedaterede dokument ligesom et
enigt råd tilbage fra april 2016 også godkender det ved at underskrive.
2.5. Valg af ny byggesagkyndig for Blovstrød Kirke
2.5.1. Orientering om baggrunden ved kirkeværgen. Se bilag E.
Kirkeværge John G. Andersen orienterer om, at Brian Hansen har anbefalet kirken at
ansætte Marie-Louise Hansen som ny byggesagkyndig. Marie-Louise Hansen bruges
også i Lillerød. Kristine K. Ravn gør opmærksom på baggrunden for skiftet, som er en
indstilling fra provstiet om, at man ikke lader kirkens byggesagkyndig byde ind på kirkelige
projekter. Menighedsrådet har ellers været meget glade for samarbejdet med Brian
Hansen, men for at Brian Hansen skal få mulighed for at byde ind på det kommende store
byggeprojekt i kirken i 2018, er det nødvendigt at skifte.
2.5.2. Valg af ny byggesagkyndig
Marie-Louise Hansen er enstemmigt valgt.
2.6. Menighedsrådsvalg 2016
2.6.1 Koordinering af, hvem der kan hjælpe med hvad til orienteringsmødet den 13.
september kl. 19.30. Kristine K. Ravn beder Gunhild Fjord indkøbe vin og snacks og sætte
klar. Gerda og Jonna sørger for resten. Normalt kommer max 25 mand.
2.6.2. Formandens orientering om personer, som har ytret ønske om at ville stille op.
Kristine K. Ravn informerer om at hun har tilsagn fra 6-7 personer som har ytret ønske om
at stille op til menighedsrådsvalget. Der mangler nogle suppleanter. Ingen fra det forrige
råd ønsker at fortsætte.
2.6.3. Bordet rundt med ideer til eventuelle mulige menighedsråds-kandidater og
suppleanter.
Gerda Jørgensen har talt med et ægtepar, som muligvis overvejer at stille op. Evt. bare
som suppleanter.

2.6.4. Orientering om, at Gerda Jørgensen og Kristine K. Ravn er udpeget af Kristine K.
Ravn som de to personer her fra stedet, som kan modtage kandidatlister (pgr. deadline i
uge 31 er dette besluttet af formanden. Menighedsrådet er orienteret i mail medio juli).
Godkendt.
2.7. Godkendelse af kvartalsrapport
2.7.1. Orientering om kvartalsrapport ved Kristine Ravn og Jonna Rasmusen. Se bilag D.
Kristine K. Ravn gennemgår kvartalsrapporten for første halvår. Menighedsrådet noterer
sig, at man skal ende med et overskud på ca. 70 000 kr. pgr. lån og ca. 70 000 kr. pgr.
gravsteds-kapital og 17.369 kr., som er det overskud man ved årets indgang blev bedt om
at komme ud med. Det meget store overskud på ca. 144.000 kr. må vi derfor regne med
går nogenlunde i nul.
Gerda bemærker, at man kunne overveje at tage entre ved arrangementer.
Se endvidere bilag D.
2.7.2. Godkendelse af den underskrevne kvartalsrapport
Kasserer Jonna Rasmusen og formand Kristine K. Ravn underskriver kvartalsrapporten.
3. Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
3.1. Status på ansøgning om øget budget 2017. Se bilag A.
Kristine K. Ravn gør opmærksom på ændring vedr. ansøgningen, jf. punkt 2.0.
3.2. Program for fejring af reformations-jubilæum i Hillerød Provsti 2017. Se bilag D.
Elsebeth Hougaard Jensen opfordrer til at man støtter lokalt med opslag på opslagstavler
og hvor man ellers kan. Kristine K. Ravn nævner de tre gange, der er arrangementer i
Blovstrød:
6. april Jørgen Carlsen: Reformation og politik.
31. august Christian Hjortkjær: Reformation og individ.
21. september Martin Ravn: Reformation og tradition.
3.3. Opbakning fra sognepræst Kristine K. Ravn vedr. altertavle i Ellebæk Fængslet i/bag
Sandholmlejren. Se bilag F.
Kristine K. Ravn orienterer om ansøgningen til Helsingør Stift om 60.000 kr. til altertavle i
Ellebæk og dens baggrund. Det nuværende kirkerum i Ellebæk er nærmest ikkeeksisterende. Et enigt menighedsråd bakker ansøgningen op.
3.4. Godkendelse af kørepenge-ordning for organist Louise Lund
Der har været en tradition for at Louise Lund får omkring 50 kr. i kørselsgodtgørelse pr.
tjeneste i kirken. Menighedsrådet støtter at ordningen fortsættes som førhen og Kristine
K. Ravn giver Annette Wilms besked om dette.
3.5. Orientering om økonomiudvalgets overvejelser om ansøgning af
femprocentmidler.
Michael Wegind har ytret ønske om en pladebrænder til stier. ca. 30.000 eks moms. Et
enigt menighedsråd støtter ideen, men mener, at det skal udsættes til foråret 2017 pgr. af
den nuværende økonomiske situation. Det vurderes ikke at det er oplagt at søge om
femprocentmidler, da der ikke er tale om noget ”pludseligt opstået” og dertil kommer, at
der nok i forvejen bliver brug for femprocentmidler til at finansiere den eventuelle nye
stillingsstruktur jf. punkt 2.0.
Kristine K. Ravn opfordrer til at lignende ønsker i fremtiden fremsættes inden der ligges
budget dvs. på den anden side af sommerferien.

3.6. Tak fra Gunhild for lån af sognegården
Kristine K. Ravn orienterer om at Gunhild var meget glad for lån af sognegåden til
sølvbryllup.
4. Nyt fra udvalg
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg. Se bilag G.
Conny Boisen informerer om, at der stadig mangler projektering af det kapellet. John G.
Andersen oplyser, at tyveri af kobber-tag har gjort at projektet er forsinket. Man laver en
”mellemløsning” med tagpap og det egentlige projekt kommer nok først i gang i 2017.
KK-udvalget har overvejet at indkøbe bænke til kirkegården, dette er man dog endnu ikke
gået videre med.
KK- udvalget ønsker en formulering på kirkens hjemmeside til gravstedsejere, om at de
selv står for stabilisering/ fastgøring af gravsten. Conny Boisen sender en formulering,
som Kristine K. Ravn sørger for kommer på hjemmesiden.
Der er ikke længere et problem med logerende på kirkegårdstoiletter.
John G. Andersen oplyser, at han har fået et tilbud på brostenskanter på P-plads. Det
lyder på 43.687 kr. inkl. moms. Kristine K. Ravn gør opmærksom på, at man på sidste
menighedsrådsmøde blev enige om at skubbe projektet med parkeringspladsen til 2018,
hvor man også får det store projekt i kirken.
b. Aktivitetsudvalg
Gerda Jørgensen orienterer om at referat fra aktivitetsudvalget er udsendt fra sidste
møde, dog mangler enkelte at modtage. Dette fremsendes efter mødet.
Næste arrangement er 1. september Anders Thyrring Andersen om Shakespeare.
Endvidere nævnes høstgudstjenesten den 25. september kl. 11.
c. Distriktsforeningen
Ikke noget at bemærke.
d. Fælles aktivitetsudvalg
Gerda Jørgensen orienterer, at i fællesaktivitetsudvalget er det besluttet – at man vil prøve
at lægge de 5 kirkers - koncerter og foredrag - på en fælles hjemmeside. Peter Bastrup
(Blovstrøds hjemmeside-mand) har udarbejdet et flot lille logo til hjemmesiden.
Cykelturen fra kirke til kirke var en succes. Næste år laves en lignende tur med fokus på
”kunsten i kirken”. Endvidere er der forslag om en pilgrimsvandring.
Leif Nygaard foreslår tilstedeværelsen på ”Aktiv Fritid” fra fællesaktivitetsudvalgets side.
e. Hjemmesideudvalg
Intet at bemærke.
5. Meddelelser fra kirkeværgen
Status på kapel-taget se 4a.
Vedr. menighedsrådets godkendelse af udløbne gravsteder har kirkeværgen bedt Michael
Wegind udarbejde en liste inden årets udløb som menighedsrådet kan godkende på et
kommende møde.
John G. Andersen har modtaget et tilbud på at få lavet et hul til det nye juletræ. Det lyder
på 15.400 kr. ex. moms. Menighedsrådet mener det lyder ok og svarer til beløb som er
afsat. Der er lidt tvivl om hvor præcist pengene er afsat, og Kristine K. Ravn lover at
undersøge dette nærmere.
6. Meddelelser fra præsterne
Kristine K. Ravn oplyser, at der er 37 børn tilmeldt det nye spirekor og 10 i det nye

børnekor.
7. Meddelelser fra kasseren
Intet at bemærke
8. Næste møde: 29. september 2016 kl. 19.00. Bemærk ændret tidspunkt af hensyn til
Lisbeth Dyrkjær.
9. Eventuelt
Gerda Jørgensen bragte menighedsrådets beslutning fra foråret op: skal der betales for
lån af sognegården konventer. Hun var i tvivl om de var rimeligt i betragtning af, at Senior
Rotary er blevet bedt om at betale 500 kr. for lån af sognegården. Elsebeth Hougaard
Jensen forklarer at hun mener det er to forskellige ting, da det hører anderledes til kirkens
liv. Det foreslås og besluttes, at det skal tilføjes til sognegårdens regler, at: ”Ansatte ved
kirken kan låne sognegården til tjenestelige arrangementer.”
Gerda Jørgensen spørger endvidere, om hvorvidt Senior Rotary har fået deres penge
tilbage? Det lover Kristine K. Ravn at undersøge med Poul Jensen. Hvis det ikke er
tilfældet, så henstiller menighedsrådet til at pengene betales tilbage asap.
Menighedsrådsmøder 2016: 29. september og 27. oktober og 24. november
Ferie:
Kristine: Efteruddannelse og ferie i uge 40 og 41.
John ferie: Uge 39- mandag 26. september til og med lørdag 1. oktober 2016.
Jonna ferie i uge 39.
Elsebeth Hougaard Jensen ferie 10.9-30.9
Næste økonomiudvalgsmøde er 23. september kl. 10.00. Det nye økonomiudvalg består
af Jonna Rasmusen, John G. Andersen, Conny Boisen og Kristine K. Ravn.
Beslutningsreferat fra menighedsrådsmøde i
Blovstrød Sognegård 25. august 2016 klokken 10:00-13.15

Underskrifter:
Kristine K. Ravn (fmd.)
Jonna Rasmussen (Kasserer)
Gerda Jørgensen,
Conny Boisen,
Karen Otte,

John G. Andersen
Elsebeth Hougaard Jensen

