Referat for møde ved Blovstrød menighedsråd
26. januar 2017 kl. 19.00

Tilstede MR medlemmer: Line Vincentz Larsen, Christina Winther Poulsen, Tommy Petersen,
Jørgen Jessen, Agnethe Schultz, Tage V. Andersen, Elsebeth Hougaard Jensen og Kristine K. Ravn.
Afbud: Hanne Hauberg.
Derudover: Referent Gunhild Fjord.
Bemærk: Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet!
Bilag
A: Referat fra menighedsrådsmøde den 6. december 2016.
B: Regnskabs instruks.
Ordstyrer:
Line Kristiane Vincentz Larsen
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes enstemmigt.
Bilag C Udkast til vedtægter ved Blovstrød Kirke, bliver uddelt.
1.2 Godkendelse af referat fra menighedsrådsmøde den 6. december 2016. Se bilag A.
Referat fra 6. december 2016 godkendes enstemmigt.
1.2 Valg af referent.
Gunhild vælges enstemmigt
2.1.0 Godkendelse af regnskabs instruks. Se bilag B.
2.1.1 Orientering ved kasser Tommy Petersen.
Line gør opmærksom på, at hun hedder Larsen og ikke Petersen. Det rettes med kuglepen på side 9
og på side 11.
Tommy sender regnskabsinstruks videre til provstiet.
2.1.2 Regnskabsinstruks godkendes enstemmigt og underskrives af alle.
2.2.0 Oprydning ved fællesarrangementer.
Orientering ved Line Larsen.
Hanne er ikke tilstede, men hendes punkt fremlægges af Line.
Ved nytårsfesten for sognets ældre i starten af januar, hvor menighedsrådet var vært, var der for få
tilbage til oprydning og opvask. Næste år hjælper man hinanden til arrangementet er slut eller også
skal bemandingen være bedre.

2.3.0 Graveruddannelse.
Orientering ved Kristine.
Michael skal på obligatorisk graveruddannelse inden 2 år fra sin ansættelse. De 3 første moduler
ligger i ugerne 10, 11 og 17 2017. Han har fået dispensation for de 2 sidste moduler, der bliver lagt i
2018.
Til budget 2018 bør vi sætte uddannelses beløbet væsentlig op. Fra de nuværende 18.000,- kr til evt
50.000,- kr.
Michael laver et job-opslag ang. jobbet som sommerfugl 30 t ugentlig 9 md/år (marts-dec).
Der har været flere uopfordrede ansøgninger.
Michael ønsker desuden en ulønnet praktikant og antager en.
2.4.0 Vedtægter for kasser, kontaktperson og sekretær
Orientering ved Line Larsen.
Vedtægter for ovenstående tre hverv hentes på Landsforeningen for menighedsråd. De tre personer
tilretter selv deres egen vedtægt. De tre vedtægter tages med på næste menighedsråd til
godkendelse.
Mht vedtægter for sekretæren samler Kristine op på dette sammen med Gunhild.
KK-udvalget (Kirke- og Kirkegårdsudvalget) hedder fremover
KKPS (Kirke-, Kirkegårds-, Præstegårds- og Sognegårdsudvalget).
Tage gennemgik Bilag C og indfører de udleverede rettelser, hvorefter Line skriver under og dette
sendes til provstiet til godkendelse.
2.5.0 Hjertestarter.
Orientering ved Line.
Vedtægter vedr. hjertestarter. Hanne er kontaktet af Falck ang. hjertestarter. De nærmeste
hjertestartere står ved tennisklubben og ved hallen. Det koster 8.000,- hos Falck, men er gratis hos
Tryg. Kan placeres både ude og inde. Hanne går i samarbejde med KKPS udvalget videre med
sagen og bestiller en hjertestarter ved Tryg.
2.6.0 Suppegryder.
Orientering ved Line.
Huset bør have egne gryder. Kristine har 2 store suppegryder som nu kan stå i sognegården. Disse
afprøves i morgen til suppepasta. Er de dårlige kan Hanne købe nye.
3. Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Tage gennemgik kort drøftelserne fra seneste KK-udvalgsmøde.

Der er blevet brugt 10.000,- kr på bekæmpelse af rotter. På hjørnet af graverkontoret og
værkstedsdørene har det vist sig, at det nedgravede kloakrør er blevet skadet, da der for 4 år siden
skulle tages nogle målinger. Tage vil henvende sig til forsikringen.
Utæt vandrør i præstegårdens kælder er blevet repareret.
Der kommer håndværkere snarest og laver præstegårdstaget for utæthed. Derefter resterer diverse
malearbejde i værelserne, hvor det har dryppet ned.
Nye regler på kirkegården.
Det store juletræ på p-pladsen tages fremover ned til Hellig tre konger, den 6. jan.
Der skal flere lyskæder på.
Der ønskes et varmere lys på de 4 spots, der står på kirkegården.
Hvordan bliver der penge til en brænder til stierne? KKPS tager det op og prioriterer ønsker til
indkøb fra det tidligere menighedsråd.
b. Aktivitetsudvalg.
Orientering fra Christina.
Udvalget havde seneste møde 20. dec. 2016.
Her blev planlagt følgende arrangementer:
- Fastelavn
- Middag på tværs
- okt ref
- Torben Bramming
- Studentersangerne
Vores annoncer i Allerød Nyt samles fremover i én annonce, der løber i 4 uger.
Frivilligmøde lørdag 2. april til frokost. Aktivitetsudvalget opfordrer alle MR medlemmer til at
deltage. (Der er også dåbsfest i sognegården denne lørdag).
Indhold af Alsang til sommer bestemmes på næste aktivitetsudvalg.
Næste møde 20. februar 19.30
c. Fælles aktivitetsudvalg
Næste møde 8. februar.
Kristine er i tvivl om Fællesaktivitetsudvalget er bekendt med vores nye medlem i udvalget.
Kristine giver Fællesudvalget besked om, at Ulla er medlem i Fællesaktivitetsudvalget fra Blovstrød
Kirke.
d. Hjemmesideudvalg
Peter er blevet tilbudt dropdown funktion fra udbyder. Hvis dette er et engangsbeløb, kan Peter gå
videre.
e. Meddelelser fra præsterne

Kristine har lavet den nye kollektliste for resten af året og den er taget i brug.
Elsebeth nævner, at det er en god idé, at pep-talke lidt om kollekten fra prædikestolen.
Helga er ansat til undervisning af minikonfirmanderne fra Allerød Privatskole fra 23. februar -17 og
indtil påskeferien.
Til efteråret kommer 3. klasserne fra Blovstrød Skole. Kristine tager sandsynlig selv denne gruppe
minikonfirmander.
Elsebeth arbejder allerede nu med arbejdet omkring hendes stillingsstruktur, når hun går på
pension. Elsebeths stilling er fordelt med 20% i Blovstrød og 80% i Lillerød. Elsebeth foreslår
stillingen ændret til 50% - 50%, den anden fordeling er ganske enkelt ikke attraktiv.
Biskoppen er positiv indstillet. Et argument for flere præstetimer i Blovstrød kunne være de mange
nye boliger bag Cirkel K, som forhåbentlig bliver beboede!
f. Musikkens mennesker
har haft møde og har planlagt 4-6 gudstjenester om året, med musikere.
g. Meddelelser fra kasser
Tommy har haft møde med Annette Wilms.
Som det ser ud pt kommer vi ind i 2017 med et underskud på ca -50.000,- kr.
Måske kunne underskuddet blive mindre, hvis vi får del i 5% midlerne, til nogle af de uforudsete
udgifter som opstod pludseligt i slutningen af 2016. Så kan vi måske komme ned på -10.000,- kr.
Kan regningen lægges på budget 2016?
Mobil Pay kan nu træde i kraft. Alle beløb går ind på samme konto uanset formål.

Næste mhr møde: 23. februar -17

Eventuelt
Bilag til menighedsrådsmøder skal indleveres 14 dage før mødet. Tage ønsker dette ændret til
10 dage før. Dette indføres nu i en prøveperiode.

