Referat for møde ved Blovstrød Menighedsråd
28. september 2017 kl. 18.00-20.00
Tilstede MR medlemmer: Line Vincentz Larsen, Tommy Petersen, Jørgen Jessen, Agnethe
Schultz, Tage V. Andersen, Hanne Hauberg, Elsebeth Hougaard Jensen og Kristine K. Ravn
Afbud: Niels, Christina.
Derudover: Gunhild Fjord, Jørgen Christensen.
Bemærk: Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referat d. 24. August
Bilag B: Vurdering af bevaringsværdige gravminder ved Blovstrød kirke
Bilag C: Lokalnavne i Blovstrød sogn på gravsten
Bilag D: Uddrag af Vejledning om bevaring af gravminder
Ordstyrer:
Line Kristiane Vincentz Larsen
________________________________________________________________________________
1.1 Valg af referent
Gunhild vælges.
1.2 Godkendelse af dagsorden
Enstemmigt godkendt.
1.3 Godkendelse af referat fra d. 24. august (bilag A)
Enstemmigt godkendt.
2.0.0 Information om ændring af sognegrænser og præstekvoter.
Orientering ved Provst Jørgen Christensen.
Jørgen Christensen ser 3 dele i debatten.
1. Præstekvoter
Lillerød sogn har været den udfarende kraft ifm. ændring af sognegrænsen, så Lillerød og Blovstrød
sogne tilsammen kunne gå fra 4 præstekvoter til 4,5 præstekvoter.
Allerød Have og Allerød Park hører til Blovstrød sogn. Hvis Blovstrød afgiver dette område ca. 600
per. ville Lillerød sogn evt. kunne få 3 præstekvoter. Blovstrød sogn bliver alligevel større pga
nybyggeriet bag Cirkle K, ca. 700 per.+
Blovstrød kunne med 1,5 præstekvoter være selvkørende.
2. Skoler
Allerød Privatskole ligger i Blovstrød og har to spor, ligesom Blovstrød Skole har det. Det
indebærer 4 hold konfirmander. Er 1,5 præster da nok?
3. Digitalisering
Digitalisering har gjort at bemanding på kirkekontorer vil reduceres.

Processen skal være så gennemsigtig som muligt.
Provstiudvalget vil gerne løse den økonomiske del, men delene skal falde på plads.
Det skal arbejdes grundigt igennem, alle tre dele. Et ønske kunne være 2 præster i Blovstrød og 3
præster i Lillerød. Så hver sogn kan dække sig selv ind.
Det fælles omkring de 4 sogne er kirkebogsføring, hvilket kunne resultere i et fælles kirkekontor.
Der skal indkaldes til borgermøde, hvor alle 4 menighedsråd deltager - Lillerød, Blovstrød,
Engholm og Lynge-Uggeløse. Provstiet deltager gerne.
Provstiet har envidere indbudt alle 4 menighedsråd. Mødes holdes i Blovstrød.
Ved borgermødet den 15/9 -17 kunne emnet ikke tages op, da provstiudvalget ønskede et
gennemarbejdet forslag.
Lillerød bør indkalde til et fælles møde da initiativet kommer derfra.
Det er gået for hurtig i Lillerød indrømmet.
2.1.0 Ansøgning til provstiudvalgets møde den 13. oktober 2017 om 5%-midler til dækning af
ekstraudgifter grundet graverens langtidssygdom. (oplæg fremsendes forud for mødet)
Orientering ved Tage Andersen
Som følge af graverens (MHW) sygdom i perioden maj-december 2017 ansøges provstiudvalget om
dækning via 5% midlerne for merudgifterne gennem udvidet arbejdstid for de øvrige ansatte,
ansættelse af supplerende arbejdskraft og øvrige nødvendige udgifter. Ansøgningen dækker de
forventede udgifter også for resten af 2017 frem til graverens forventede raskmelding i december.
Brutto drejer det sig om 194.890 kr. hvorfra skal trækkes den udbetalte sygerefusion på 96.006 kr.,
hvilket netto giver et ansøgt beløb på 98.884 kr.
Arbejdet er i maj-december 2017 blevet gennemført/vil blive gennemført med anvendelse af ca.
15 % færre timer end anvendt i 2016 for det tilsvarende arbejde.
Der vil senere være behov for en tilsvarende dækning af merudgifterne ved Louise Lunds sygdom.
De to sager søges separat.

2.2.0 Bevaringsværdige gravminder ved Blovstrød kirke.
Vedtagelse af indstilling til Kirkeministeriet (bilag B og C)
Bilag B:

Vurdering af bevaringsværdige gravminder ved Blovstrød kirke

Bilag C:

Lokalnavne i Blovstrød sogn på gravsten

Forespørgsel til provstiet om retsvirkning af tidligere tilsagn om bevaringsværdige gravminder, der
nu ønskes af-registreret (Bilag C samt oplæg fremlagt på mødet)
Bilag D:

Uddrag af Vejledning om bevaring af gravminder

Orientering ved Tage Andersen
Der er enighed om, hvilke gravminder der skal indstilles til at skulle bevares og enighed om hvilke
der skal indstilles til at skulle i lapidarium under rødbøgen. 6 gravsteder er bevaringsværdige, 3 er
betalte af fonde og 3 er betalt af menighedsrådet

Derimod er der ikke fuld enighed om hvilke af de 63 gravminder, der hidtil har været vurderet som
bevaringsværdige gravminder, der skal afregistreres.
Jørgen Jessen vil gerne bevare nogle steder med granit søjler og kæder, selv om det øvrige KKPSudvalg ønsker disse afregistreret.
Det er i bilag B indstillet, at ud over de 6 flygningegravsteder fra 1945, bevares 6 gravsteder (hvoraf
de 3 fortsat betales af private debitorer) og 20 gravsten der samles i lapidarier. Heraf er de 14
gravsten med angivelser af lokale stednavne for gamle landsbyer eller gårde i Blovstrød sogn.
Kirkeministeriets vejledning lægger op til at antallet af bevaringsværdige gravminder minimeres.
Iflg. 'Vejledning om registrering af gravminder' er det det samlede menighedsråd, der skal beslutte,
hvilke gravsteder der skal bevares. Denne beslutning skal sendes til vurdering hos Kirkeministeriets
sagkyndige og derefter til videre beslutning i provstiet forud for en endelig beslutning ved
provstesynet i marts 2018.
Tage foreslog, at menighedsrådet fremsender notatet ”Vurdering af bevaringsværdige gravminder
ved Blovstrød kirke” til Kirkeministeriets sagkyndige så processen kan nå at blive afsluttet inden
provstesynet i marts.
Menighedsrådet tilsluttede sig dette.
Tage foreslog desuden, at man sideløbende hermed til provstiet fremsender en forespørgsel om i
hvilket omfang menighedsrådet fortsat er bundet af beslutninger under tidligere menighedsråd,
hvor:
 beslutningen om, at gravstedets fortsatte vedligeholdelse skal betales af kirkekassen, ikke er
truffet af menighedsrådet, men kun af enkeltpersoner, og hvor
 disse gravsteder nu ønskes afregistreret af et flertal i menighedsrådet.
De aktuelle sager fremgår af et omdelt bilag F ”Oversigt over aftaler for fremtidig vedligehold af
gravsteder/gravsten på kirkegårdene ved Blovstrød kirke”, hvori de er markeret med P.
Bilag F er baseret på en gennemgang af hele kirkegårds-datasystemet og dets oplysninger om
tidligere aftaler.
Menighedsrådet tilsluttede sig dette.
2.3.0 Vikar for organist
Orientering ved Line Larsen
Louise er stadig meget syg
Lone Paepke har udarbejdet en aftale med en 50% ansættelse i et halvt år. Der vil være en opsigelse
med en måneds varsel. Ordningen kan køre 1 år.
Menighedsrådet har sendt en buket som Louise blev meget glad for.
Menighedsrådet godkender ansættelse af vikar for et halvt år. Dog bortset fra de handlinger Ellen
Lorentzen og Kristian Arnholtz allerede har accepteret.

3.0.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
--4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg. (se bilag E)
Tage udleverede et bilag E med en række nye, til dels påtvungne opgaver fra Arbejdstilsynet og
DONG, og spurgte om man kunne være enige om at løse opgaverne i den prioriterede rækkefølge i
det omfang der efter kassererens opfattelse var råd til det inden for budgettet.
Menighedsrådet udtrykte enighed om denne prioriterede rækkefølge.
Gravermedhjælperen Kjeld, er efter sin kontrakt ansat til 30. nov. Der var enighed om at søge
Kjelds ansættelse forlænget også i december til dækning af den resterende del af graverens sygdom
og den efterfølgende afholdelse af restferie.
Da vi gerne vil ansætte Kjeld igen fra 1. marts 2018, vil vi gøre det allerede i 2017, så han kan
fremvise denne ansættelse på jobcenteret.
Janni fra Tegnestuen og orgelkonsulenten har været på visit. Vores orgel var fint i 70'erne og
konsulenten anbefaler ikke en udbygning af det eksisterende. Hvis man ønsker en forbedring
anbefales et helt nyt orgel. I så fald skal man overveje hvor mange siddepladser der vil gå tabt og
om det er acceptabelt at et evt. nyt orgel kommer til at stå foran mosaikvinduet.
Orgelkonsulenten mener endvidere at orglet har en fin størrelse.
Menighedsrådet vil fundere og tage det op på næste møde.
Tage omdelte et nyrevideret kirkegårdskort baseret på en gennemgang af kirkegårds-datasystemet,
og fremviste et udarbejdet foto-kartotek over alle gravsteder på kirkegårdene.
Lørdag er der udflugt til andre nyrenoverede kirker for at se på resultatet af deres renovering. 9
deltagere.
b. Kontaktpersonen
--c. Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget har indstillet Grete Jessen til Frivilligprisen. Afgørelse og overrækkelse i morgen
på bibliotek 14.00
Søndag den 8. okt. kl. 16.00, Farum Gospel
Tirsdag den 31.okt Reformationsgudstjeneste og Ditte Krøgholt fortæller.
d. Fælles aktivitetsudvalg
--e. Hjemmesideudvalg
--5. Meddelelser fra præsterne

Elsebeth og Kristine har som sognepræster skrevet et udkast til sognegrænse strukturen. Bilag
uddelt til menighedsrådet. Dette udkast foreslås taget i betragtning, når de gennemarbejdede 3
punkter sendes til provstiudvalg.
Menighedsrådet godkender at Kristine får vurderet ph-bordlampen, 4 Børge Mogensen stole og
bordet fra præstekontoret, med henblik på salg, hvorved Kristine kan købe nye møbler til indretning
af kontoret.
6. Meddelelser fra kassereren
Negativ egenkapital fra -17, bliver dækket med budgettet -18.
Næste møde: 26. oktober 2017
8. Eventuelt
---

