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________________________________________________________________________________
1.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes enstemmigt.
1.3 Godkendelse af referat fra d. 28. september (bilag A)
Referat godkendes enstemmigt.
2.0.0 Kort bordrunde om umiddelbare synspunkter på orglet i relation til kirkerenovering
Tage fortalte, at Nationalmuseets orgelkonsulent, Kristian Olesen, har været på besøg i
kirken sammen med Janni Hansen, KHT, Kristine K. Ravn, Jørgen Jessen og Tage V.
Andersen.
I den modtagne rapport ser han 3 muligheder:
• Bevarelse af det eksisterende orgel der kan holde mange år endnu med en teknisk
gennemgang

•
•

•
•
•

Udvidelse af det eksisterende orgel med et ekstra manualværk. Kan ikke anbefales, da
det bliver uforholdsmæssigt dyrt.
Et nyt orgel konstrueret og tegnet til netop denne kirke, og opbygget symmetrisk, enten på
hver side af mosaikvinduet, eller samlet foran vinduet.
Der er (i følge Kristine) grundlæggende 3 forhold man skal tage stilling til:
selve orglet,
hvor mange siddepladser man vil ofre, og
om man skal kunne se mosaikvinduet indefra.

Under den efterfølgende bordrunde, hvor alle ytrede sig, var der overvejende stemning for et nyt
orgel, set i lyset af, at pengene er der. Et par stykker syntes tilfredse med det eksisterende orgel samt
mosaikvinduet. Ingen var interesserede i en udbygning af orglet. Skal der købes et nyt orgel var der
stemning for en symmetrisk løsning, hvor orgelet integreres, så mosaikrammen i vinduet bevares.
Mosaikrammen kan ikke bruges ved de øvrige vinduer.
Der enighed om at, de pladser der er bag muren ved orgelet ikke vil blive savnet. Måske kunne
bænkerækkerne omkring orgelet, bruges til stolepladser i stedet for.
Endnu et synspunkt var, at et større orgel ville give større søgning blandt organister.
Det besluttes at Tage laver et skriv til Janni Hansen, KHT og får et tilbud på et nyt orgel.
2.1.0 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 (bilag B)
Regnskabet ser umiddelbart rigtig godt ud. Der er et overskud på knap 440.000,- kr. Der skal dog
tages højde for, at november og december er omkostningtunge måneder.
2.2.0 Godkendelse af endeligt årsbudget 2018, afleveret den 26-10-2017 kl 10.31
Årsbudgettet godkendes ensstemmigt af Blovstrød menighedsråd.
2.3.0 Tidligere udbetaling af 3. ratebetaling (kr. 19.687.500,-kr) for jordsalget
3. maj 2018 skal den sidste rate udbetales for jordsalget på den anden side af Kongevejen.
Development vil gerne udbetale pengene nu og foreslår, med et nedslag på 50.000,- kr, at handlen
bliver afsluttet.
Det blev enstemmigt vedtaget at afslutte handlen fra jordsalget nu.
2.4.0 Anskaffelse af el-klaver
Kristine og Rose foreslår et Yamaha el-klaver til 9.500,- kr. Der er integrerede højtalere, hvilket har
været et krav.
Der blev spurgt til forskellige forhold omkring el-klaveret fx. hvordan skal det transporteres fra
sognegården over til kirken og hvor meget vejer det.
Der blev spurgt til, hvordan el-klaveret skal transporteres fra sognegården til kirken.
Da det er Rose og Kristine der har kompetencen, blev det vedtaget at dette el-klaver kan indkøbes.

Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
Louise er kommet hjem fra hospitalet og er i bedring. Godt at høre!
Husk tilmeldingsfrist til Reformationsaftenen den 31. oktober.
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Line har undersøgt muligheden for en ændret farvetone for belysningen på kirken i
december/januar. Det bedste lys ikke fandtes som LED, hvorfor elforbruget ville være relativt højt.
På den baggrund besluttedes det, at vente med en udskiftning til næste vinter (2018/2019) og se om
der i mellemtiden er udviklet en LED-pære i denne farvetone.
I første omgang vil man undersøge, om farven kan ændres ved at påsætte et tonet glas på
projektørerne, samt at afskærme blændingen i omgivelserne ved bedre indstilling af projektørerne.
Der vil i år blive indkøbt flere lyskæder til det store juletræ end sidste år.
Nationalmuseets varmekonsulent, Poul Klenz Larsen, har været på besøg i kirken sammen med
Janni Hansen fra KHT, Jørgen Jessen og Tage V. Andersen.
Varmekonsulenten anbefaler, at man bibeholder elektrisk varme, men i en nyere udgave med
elementerne ophængt under sæderne, med radiatorer langs ydervæggene, og med et
computerbaseret styringssystem. Konvektorgravene i koret (med riste over) er varmeteknisk for
smalle og skal udvides til dobbelt bredde.
Han anbefaler kraftigt, at man supplerer dette med en varmepumpe med indføring gennem
kirkemuren, f.eks. i NV-hjørnet af skibet, til at sikre grundvarmen (den varme på 8 grader der
holdes, når kirken ikke er i brug). Herved skulle der kunne spares 30-40% af de årlige
energiudgifter.
KKPS-udvalget har haft et første kig på hvilke gravsteder der kan nedlægges fordi de ikke længere
er i brug. Materialet om dette vil blive lagt frem for menighedsrådet i januar 2018 sammen med
resultatet af tilbagemelding fra Kirkeministeriets sagkyndige og provstiets jurister om
menighedsrådets fremsendte indstilling om bevaringsværdige gravminder.
I januar skal menighedsrådet lave en samlet indstilling til provstiet om disse forhold og også gerne
om de fremtidige planer for kirkegården som oplæg til provstesynet i marts 2018.
Graveren har gennem nogle år peget på at der kan risikere at blive mangel på urnegravsteder på den
gamle kirkegård.
En analyse har vist, at der skulle være pladser nok de førstkommende 2-3 år.
På længere sigt bør man udlægge et nyt område med urnegravsteder også på den nye kirkegård.
Hanne har meddelt, at hjertestarteren kommer midt i november. Der holdes kursus i sognegården
onsdag den 22. november kl. 18-22.
Hjertestarteren ophænges under vinduet til højre for indgangen til sognegården.

Som opfølgning på rådsmedlemmernes kommentarer til renovering af kirken og omgivelserne
diskuterede KKPS-udvalget ønskerne om at forbedre mulighederne for et rimeligt privatliv i
præsteboligen f.eks. under udlejning af sognegården, hvor f.eks. børn i deres leg i haven inddrager
også præsteboligens have, og hvor rygere stiller sig i ly for regnen i præsteboligens carport, hvorfra
man kan kigge direkte ind præsteboligen.
En mere gennemgribende afhjælpning af dette er først planlagt at ske i 2018/2019. Derfor
besluttede KKPS-udvalget allerede nu at man (i samarbejde med Kristine og Martin) ville udføre
visse midlertidige foranstaltninger der kan mindske generne.
Som et eksempel på dette er der nu opsat et trådhegn mellem præsteboligens have og sognegårdens
have.
Blovstrød kirke er nu tilmeldt Digital dødsannonce fra 1.11.2017. Det vil spare meget dobbeltskrivearbejde.
Belysning på kirken. Vores lys er meget hårdt, men der er ikke LED i den rigtige farve. Vi kan evt
sætte skærme på i år.
der er forslag om at investere i noget ordentlig lys.
Nationalmuseets varmekonsulent har undersøgt varme forhold i kirken. rist i koret, der skal skal
vinkles.
30-40 % besparelse hvis disse tiltag foretages.
Over 2-3 år skal der etableres nye urnegravsteder på ny.
Hjertestarter kursus 22. nov. om aftenen.
Privatlivets fred ift anlægsgartner . Evt med hække. Bygges en dør mellem Martins kontor og
præstekontoret. Evt en garagelåge. Forhaven.
Foreslå Janni Hansen at dette bliver prioteres til næste år, at en landskabsarkitekt.
b. Kontaktpersonen
Der blev under dette punkt diskuteret en personsag, hvorfor det ikke er taget til referat.
Den nye alterdug i hardanger sting, som Ingibjörg Busse arbejder på, bliver lagt på alteret til
højmessen den 26. november kl.10.00. Der bliver fremstillet en særlig glasplade, der skal lægges
over. Inviter gerne folk og fæ til denne dag.
c. Aktivitetsudvalg
31. oktober, Reformationsfejring, Andagt, middelalder-mad og Ditte Krøgholt5. november, Alle Helgen, aftengudstjeneste kl. 16, med lille servering og gravlys.
9. november, Torben Bramming, andagt kl. 19.00 og efterfølgende foredrag.
13. november, pastagudstjeneste, med deltagelse af spire-, børne- og voksenkoret.
Næste møde i aktivitetsudvalget 2. november kl. 19.00.
d. Fælles aktivitetsudvalg
Rockgruppen Die Herren, der spiller U2, giver koncert i Engholm Kirke i -18.
Udover de penge der tages via fordelingsnøglen, er der bevilget penge, så koncerten kan
gennemføres.

e. Hjemmesideudvalg
--5. Meddelelser fra præsterne
-6. Meddelelser fra kassereren
--7. Næste møde: 1. november 2017 kl. 17.00
8. Eventuelt
---

