Referat for møde ved Blovstrød menighedsråd
30. marts 2017 kl. 19.00-21.00
Tilstede MR medlemmer: Line Vincentz Larsen, Christina Winther Poulsen, Tommy Petersen,
Jørgen Jessen, Agnethe Schultz, Tage V. Andersen, Hanne Hauberg og Kristine K. Ravn
Afbud: Elsebeth Haugaard Jensen og Niels Moltved.
Desuden: Oldfrue Gunhild Fjord.
Bemærk: Dagsorden samt bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referat 23. februar 2017
Bilag B: Afleveret regnskab 2016
Bilag C: Brev fra provsti ang. kirkegårdsvedtægter
Bilag D: Vedtægter for Blovstrød Kirkegård
Bilag E: Brev til provstiudvalget i forbindelse med renovering af Blovstrød kirke
Bilag F: Bilag til brev til provstiudvalget
Ordstyrer:
Line Kristiane Vincentz Larsen

1.1

Valg af referent
Gunhild vælges enstemmigt

1.2

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes enstemmigt

1.3

Godkendelse af referat fra menighedsrådsmøde d. 23. februar 2017 (Bilag A)
Referatet godkendes enstemmigt med forbehold for, at ”Dagsorden” erstattes med ”Referat” i
overskriften.

2.1.0 Godkendelse af regnskab 2016 (Bilag B)
2.1.1 Tommy informerer om revisionsbesøget herunder eftersynet af de likvide beholdninger og
mellemværender, den 30. november 2016. Besøget gav ikke anledning til bemærkninger.
2.1.2 Menighedsrådet godkender regnskabet for 2016: Blovstrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
19576515, Regnskab 2016, afleveret den 30-03-2017 kl. 10:01.
Annette Wilms skal have referat samt underskriftsblad elektronisk inden en uge.
2.2.0 Provstiets kommentarer til Kirkegårdsvedtægt for Blovstrød kirke og egne forslag til
forbedringer (Bilag C og D)

2.2.1 Der har været et tilfælde, hvor pakkeposten to gange har forsøgt at aflevere en askeurne. I
Blovstrød har det altid været praksis, at bedemanden afleverer askeurnen. Efter
henvendelse til provstiet har Tage erfaret, at det er helt efter bogen at sende askeurner med
pakkeposten.
Med tanke på, at en pakke kan gå tabt er menighedsrådet enige om, at må det være en sag
mellem pårørende og bedemand, hvordan en askeurne skal transporteres. Graveren skal gøre
pårørende opmærksom på dette.
Menighedsrådet er meget undrende over provstiets udmelding.
Følgende skrives ind under §29 i Kirkegårdsvedtægter for blovstrød Kirke: Modtagelse af
askeurner fra krematorier kan uden særlig aftale kun ske mandag-fredag kl. 9-15.
Menighedsrådet overtager først ansvaret for urnen, når denne er overleveret til
menighedsrådet eller kirkens personale, og en kvittering for modtagelsen er givet til
transportøren.
2.2.2 Formanden underskriver Kirkegårdsvedtægterne for Blovstrød Kirke.
2.3.0 Brev til provstiudvalget om økonomi i forbindelse med renovering af Blovstrød kirke og
øvrige forbedringer (Bilag E og Bilag F)
2.3.1 Tage gennemgår tidsplanen, der bliver sendt som brev til provstiudvalget. Da Blovstrød
Kirkes jord nu er solgt for ca. 40 mill. ser menighedsrådet det som et godt tidspunkt at søge
om midler fra denne pulje til renovering af Blovstrød Kirke. Der har været kirkesyn og en
konsulent har tillige gennemgået renoveringsprocessen. I brevet spørges provstiet om 3
punkter, nemlig 1) om tidsplanen er realistisk, 2) om Brian Hansen kan vælges som konsulent
samt 3) hvordan den økonomiske opdeling af behov og ønsker for processen skal foregå.
Tage gennemgik tillige en skitse over sagsgangen ved renoveringsprojektet.
Med hensyn til kapellet vil menighedsrådet genfremsende en korrigeret ansøgning til stiftet
via provsti omfattende nye forhold, til dækning gennem den forhåbentlig snart frigivne 1. rate
fra jordsalget.
2.4.0 Overvejelse omkring pris for bisættelse af ikke-folkekirkemedlemmer fra
Blovstrød Kirke
2.4.1 Kristine oplyser, at der ikke er grund til overvejelser omkring pris, da der allerede findes
takster for bisættelse af ikke-folkekirkemedlemmer i det nuværende takstblad.
2.5.0 Kaboo
2.5.1 Hanne har været til erfa-møde i Hillerød og opdaget Kaboos muligheder. Dog fortsætter vi
som nu i Blovstrød, nemlig ved at bruge Kaboo primært som lokale booking.
2.6.0 Personale
2.6.1 - Hanne har haft MUS-samtaler med alle medarbejdere og vil indkalde til et personalemøde,
hvor ønsker vil blive behandlet. Mødet bliver inden 15. juni -17, hvor der er frist for
indsendelse af budgetforslag.
- Der skal udarbejdes en APV. Tage og Hanne går i gang med opgaven.
- Kjeld Hansen er blevet ansat som gravermedhjælper. Velkommen.

-Tage melder sig til et Brandsoft kursus, så både han og graveren kan gå ind i det digitale
kirkegårdssystem.
2.7.0 Stillingtagen til medlemskab af tværkulturelt center
2.7.1 Kristine orienterer om tværkulturelt center, at det binder forskelllige kristne retninger fra hele
verden sammen. Vi arbejder i forvejen sammen med centeret, senest til en aften i Blovstrød
med mad, fortælling og andagt.
2.7.2 Kristine melder menighedsrådet ind, pris kr. 1.100,- pr år
3.0
3.1

Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
Intet nyt

4.

Nyt fra udvalg

a.

Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Tage har været til møde hos Allerød Kommune ang. bus-læskur på Kongevejen ud for
sognegården. Bus-læskuret kan etableres og det 'mageskiftes' med en handicap p-plads ved
området ved kapellet mod gadekæret ved den nordlige låge.
Vilkår for opsættelsen af læskur, blev godkendt.
Anlægning af handicap p-pladser skal godkendes i stiftet. Sagen kører videre.
Kirkesynet i Blovstrød har inspireret Tage til at lave et historisk studie udi kirkebogsføring.
Således er den protokol vi skriver i idag med 140 nummererede sider fra 1863 og notaterne
fra det nylige kirkesyn er skrevet ind på side 99!

b.

Kontaktpersonen
Intet nyt

c.

Aktivitetsudvalg
Jørgen Carlsen 6. april, Skærtorsdag 13. april gudstjeneste 17.00 med efterfølgende
påskemiddag i sognegården.
Næste møde tirsdag den 11. april -17.

d.

Fælles aktivitetsudvalg
Der har været valg i fællesaktivitetsudvalget. Gerda er valgt for Blovstrød. Forslag til
kommende arrangementer: Traditionen tro, cykeltur kirke-til-kirke lørdag den 10. juni -17,
vandretur på en pilgrimsrute i lokalområdet samt kirkehøjskole.

e.

Hjemmesideudvalg
Der arbejdes med online tilmelding af konfirmander. Det er tungt, men arbejdet fortsætter.

5.

Meddelelser fra præsterne
Intet nyt

6.

Meddelelser fra kasserer
Pengene til den ønskede ukrudtsbrænder til kirkegården søges fra 5% midlerne.
Iflg. Årsregnskab 2016 ender vi med et negativt resultat på frie midler på kr 48.755,45,Tommy søger provstiudvalget om dette beløb, som de frie midler går i negativ med.
Ejendomsskatten stiger fra kr. 25.000,- til kr. 400.000,- årligt pga. det nye byggeri bag
CirkelK. Der forventes at være 850 boliger i området i 2025. Kristine skal årligt
informere provstiet om byggeriet.
Der er kommet en klage fra en borger, der klager over støjvold ved Øster Teglværksvej.
Der er klaget inden for klagefristen, dog efter høring.

7.

Næste møde
1. maj

8.

Eventuelt
En stor tak til konfirmander og spejdere, der udviste et fantastisk initiativ ved årets
fastelavnsfest.

