Referat fra menighedsrådsmøde
Blovstrød Sognegård 29. september 2016 klokken 10:00
Til:
Kristine K. Ravn (fmd. og sp.), Jonna Rasmussen (kas.), Gerda Jørgensen, Lis Fjellerup
(tidligere suppleant, nu menighedsrådsmedlem), Conny Boisen, Karen Otte, John G.
Andersen (kirkeværge) og Elsebeth Hougaard Jensen (sp.).
Afbud: Elsebeth Hougaard Jensen (ferie), Jonna Rasmusen (ferie), John G. Andersen
(ferie) og Conny Boisen (bisættelse).
Bilag:
A: Revisionsprotokol for 2015
B: Oplæg til Blovstrød Kirke vedr. støttearrangement for krigsveteraner
C: Referat fra KK-møde
D: Referat fra aktivitetsrådsmøde – eftersendes eller medbringes til mødet af Gerda
Jørgensen
E: Kapel-projekt
F: Logo
G: Referat fra budgetsamråd
H: Udkast til ny stillingsstruktur.
I: Referat fra økonomiudvalgsmøde.
J: Mail modtaget fra Michael Wegind (MW) lige inden menighedsrådsmødet.
Ansøgning og CV fra mulig gravermedhjælp.
Ordstyrer:
Kristine K. Ravn (KR).
1.1.
Godkendt

Godkendelse af nærværende dagsorden

1.2.
Valg af referent
KR er valgt, da ingen anden vil. Det besluttes af referatet læses op og godkendes
undervejs.
2.1.1.Fremlæggelse af nyt forslag til stillingsstrukturen ved kirken. Se bilag G og J.
2.1.
2. Drøftelse
KR orienterer overordnet om de to udkast, som Lone Paepke har udarbejdet på baggrund
af stillingsstrukturmøde den 23. sep (jf. bilag). Endvidere orienterer hun om en mail, som
hun netop har modtaget fra MW. Her præsenterer han en ven, som ønsker at tiltræde
stillingen som gravermedhjælp ultimo denne måned (bilag J). MW foreslår at vennen
ansættes fuld tid (37 timer om ugen) i fire uger, da han ikke når at få hjælp i oktober, som
det ellers var på tale (og som der er beregnet at kunne findes penge til).
MW foreslår endvidere at gravermedhjælpen efter granlægningen skal hjælpe med at
udgrave ”søen” i præstegårdshaven. KR foreslår at sidstnævnte ide forelægges KKudvalget.
Menighedsrådet har enkelte bemærkninger til Lone Pepkes udkast: rengøring af kapel
tilføjes ved Gunhilds stillingsbeskrivelse. Gerda Jørgensen (GJ) tilføjer at der skal
indkøbes særligt tøj til Gunhild til at gøre (udendørs) toiletter rene med.
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Begravelseskaffe: Gunhild finder frivillige til begravelseskaffe via en udarbejdet liste.
Gunhild skal altså ikke selv stå for at lave begravelseskaffen, men evt. hjælpe lidt, hvis der
er brug for det og hun har mulighed og tid til det.
2.1.3 Afstemning
Et enigt menighedsråd støtter at MW i samarbejde med Lone Paepke udarbejder fornødne
papirer til ansættelse af Jonas Skovhus fuld tid fire uger begyndende ca. den 31. oktober
2016. Spørgsmålet om hvorvidt han efter granlægningen efterfølgende skal hjælpe med at
grave vandhul overlades til KK-udvalget.
Menighedsrådet støtter i det hele taget det arbejde, som man har lavet på
stillingsstrukturmødet den 23. sep.
2.2.
Godkendelse af revisions-protokol. Se bilag A.
2.2.1 Drøftelse
KR: Det bemærkes at der er en hel del bemærkninger. Annette Wilms har lovet at se
bemærkningerne igennem og svare hvor det er relevant. Poul Jensen har også været inde
over og er bekendt med protokollen.
2.2.2. Protokollen godkendes af menighedsrådet, men man beder Annette Wilms se på
bemærkningerne.
2.3.

Stillingtagen til støttearrangement for krigsveteraner. Se bilag B.

2.3.1 Drøftelse. KR oplyser at arrangørerne har oplyst, at man allerede har fundet 20.000
kr. til at støtte veteranerne. KR oplyser endvidere, at hun i forbindelse med besøg på
Soldaterhjemmet mandag kunne forstå, at man fra soldaterhjemmets side vil bruge de
eventuelle penge man måtte få ind ved arrangementet, på at indkøbe fiskeudstyr og
bevillinger til at fiske.
KR mener ikke at arrangementet strider imod lov om kirkers brug. Der er ikke tale om et
kirkeligt arrangement, men omvendt heller ikke tale om et antikirkeligt arrangement.
Lis Fjellerup bemærker, at vi som den nærmeste kirke bør støtte sådan et foretagende.
2.3.2. Afstemning
Enstemmigt vedtaget.
2.4.1. Fremlæggelse af udkast til logo for Blovstrød Kirke
KR fremlægger Peter Bastrups forskellige bud på et logo for Blovstrød Kirke. Ideen til at
lave et logo for kirken er opstået, fordi Gunhild Fjord (GF) og KR har brug for et
genkendeligt layout til kirkeblad, salmeark etc. Peter Bastrup har så (i samarbejde med
GF) uopfordret taget opgaven på sig og har lavet de forslag som fremgår af bilag F.
2.4.2. Drøftelse
Menighedsrådet kan bedst lide de figurer, hvor vindue og kirke indgår. Den nederste med
fem hakker på våbenhuset. Menighedsrådet bemærker, at det er et meget flot stykke
arbejde, der er lavet.
2.4.3. Afstemning
Rådet peger enstemmig på samme figur jf. ovenfor.
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3. Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
- Status fra Lars Lund vedr. jordsalg
Lars Lund orienterer menighedsrådet om status på jordsalget:
Citat: ”Jeg (Lars Lund) deltog i møde mellem Flemming Nyberg (Alt om Blovstrød) og Land
Development (LD) vedr. nyt til hjemmesiden. Resultatet fremgår af hjemmesiden.
Jeg var naturligvis interesseret i status i samarbejdet med Allerød Kommune og kan derfra
referere:
! Alle partier i byrådet, uanset partifarve, går ind for planerne, der er sendt til
"planudvalget" med henblik på udarbejdelse af lokalplaner.
! Der er som bekendt kommet ny planchef. Dette betyder, at der gås med livrem og
seler, så embedsværket føles (læs) langsomt.
! Seneste prognose er, at lokalplanerne for områderne 3 og 4 tidligst er færdige
primo marts 2017. Dette medfører, at første rate ikke falder som forventet i
dette efterår, men først i ’17.
! Der pågår i øjeblikket jordbundsundersøgelser. LD har besluttet, at der skal
foretages en prøve på hver parcel i område B.4, så der på skøderne vil fremgå
resultatet af den aktuelle jordbundersøgelser. Der vil blive foretaget nødvendige
prøver i område B.3.
! LD har valgt Karsten Taarup Hansen som landinspektør.”
Menighedsrådet hæfter sig i en drøftelse efterfølgende ved, at man altså vil få første rate
af penge senere end først antaget.
- Referat fra budgetsamråd (se bilag G).
KR orienterer om at Blovstrød Kirke på budgetsamrådet har fået alle ønsker opfyldt.
Menighedsrådet er meget glade for dette.
- Oprettelse af sorggrupper i provstiet
KR orientere om hvad en sorggruppe er. KR vil sørge for at tilsendt materiale kommer ud
på hjemmesiden
- Opsigelse fra Engholm Kirken af aftalen om geografisk fleksibilitet
Engholm Kirken har valgt at træde ud af samarbejdet omkring geografisk fleksibilitet fra
nytår. Det betyder en ændring af Louise Lunds stilling. KR vil undersøge hvad det
nærmere kommer til at betyde. Louise Lund er orienteret.
4. Nyt fra udvalg
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Ingen tilstede fra udvalget. KR orienterer om at kapelprojektet bliver markant dyrere end
først antaget. Det nye overslag er fremsendt til provstiudvalg som vil se på det i oktober.
Endvidere nævner KR MW’s ide omkring søen i præstegårdshaven, som menighedsrådet
henstiller til at KK-udvalget tager stilling til.
b. Aktivitetsudvalg.
Der orienteres om høstgudstjenesten som var særdeles velbesøgt. GJ gennemgår kort
referat fra sidste møde bilag D.
c. Økonomiudvalg
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Økonomiudvalget henstiller til menighedsrådet om at godkende et motorsavskursus til MW
den 9/1-13/1. Pris: 4066 kr. samt indkøb af en tavle med nodelinjer til Rosemarie Rex (pris
max. 5000 kr.).
Et enigt menighedsråd bevilliger begge disse ting.
5. Næste møde: 27. oktober 2016 kl. 10.00
6. Eventuelt
Menighedsrådsmøder 2016: 27. oktober og 24. november. Begge dage kl. 10.
Næste økonomiudvalgsmøde er tirsdag den 25. oktober kl. 10.00.
KR er fraværende i uge 40 og 41.

Beslutningsreferat fra menighedsrådsmøde i
Blovstrød Sognegård 29. september 2016 klokken 10:00-12.30

Underskrifter:
Kristine K. Ravn (fmd.)
Gerda Jørgensen,
Karen Otte,
Lis Fjellerup
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