Referat for møde ved Blovstrød Menighedsråd
1. maj 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, Kristine K. Ravn.
Derudover: Provst Jørgen Christensen og oldfrue Gunhild Fjord
Afbud: Niels Moltved, Elsebeth Hougaard Jensen
Bemærk: Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet.
Bilag
Bilag A: Referat 30. marts 2017
Bilag B: Brev om kirkerenovering
Bilag C: Sammenfatning om kirkerenovering (udleveres på mødet)
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. 30. marts 2017 (Bilag A)
Referatet godkendes enstemmigt.
2.1.0 Tilbagemelding fra provsti-udv. på vores brev om renovering af kirken mm. (Bilag B)
Tage orienterede om baggrunden for menighedsrådets brev til provstiet med spørgsmål om
økonomien ved kirkerenovering m.v.
Det nuværende helt nye menighedsråd havde ”arvet” en række sager med økonomiske
konsekvenser: hul i taget, sprængt vandrør, rotter i kloakken og problemer med varmeanlægget, og
en kapelbygning, der skulle ombygges og repareres, samt ønsker om at få renoveret kirken på
forskellig måde. Menighedsrådet har haft kontakt med den byggesagkyndige ved årets kirkesyn,
den tidligere byggesagkyndige som det er planen der skal være udøvende arkitekt ved
kirkerenoveringen samt den kgl. bygningsinspektør som alle har bidraget til den fremlagte tidsplan
for renovering af Blovstrød Kirke og kapel; men der er dog stadig en række mere konkrete
spørgsmål som man gerne vil have svar på. Derfor er menighedsrådet glad for at provsten har villet
stille op ved mødet.

Jørgen (provsten) takkede for invitationen til mødet og ville forsøge at svare.
Blovstrød Kirke har pt. ikke flere frie midler. Muligheden for er søge kapital er:
5% midlerne. En ansøgning om disse midler kan ske for opgaver, der ikke kan vente på at komme
på 2018-budgettet. Blovstrød må tage stilling til hvilke af kirkesyn-opgaverne det drejer sig om, og
fremsende en begrundelse herfor samt et overslag over hvad det koster.
Ellers skal de mindre akutte opgaver søges på Driftsrammen for 2018, der foreløbig er på 1,914
mill . og hvor enkeltposterne ikke er øremærkede. Vi bestemmer ”i princippet” selv, hvad disse
penge skal bruges til. Der kan med fordel søges dels i puljer (ex. samle alt elektriker-arbejde) og
dels ved at lave en prioriteringsliste.
Anlægspuljen for 2018, disse penge er øremærkede dvs. der søges til konkrete projekter, og er der
penge tilovers skal de retur til puljen.
Der skal søges inden 15/6 2017.
Deponeringskontoen, pengene fra jordsalget går ind på en deponeringskonto i stiftet. I princippet
er det Blovstrød Kirkes penge; vi skal bare søge provstiet først - som så søger stiftet - om penge til
de enkelte projekter, men skal ikke betale pengene tilbage.
Andre kirker i stiftet kan låne af stiftsmidlerne på deponeringskontoen mod en lav rente, men skal
betale det lånte tilbage.
Ansøgningen til renovering af kapellet skal altså sendes påny. Det har i den forbindelse ingen hast.
Da Lise Johansen er vores nye byggesagkyndig, giver det mulighed for, at engagere Brian som
arkitekt ifht. renovering af kirke og kapel. Hvis Brian Hansen bliver ansat til dette arbejde, skal han
aflønnes af de penge fra jordsalget, der står på deponeringskontoen.
Alt skal sendes til provstiet, der sender videre til stiftet. Juristerne i stiftet kan bruges til at afklare
tvivl omkring udbudsloven.
Lise Johansen er i gang med at undersøge om muligheden for forsatsvinduer i kirken. Den
byggesagkyndige må gerne bruges til at undersøge ting som dette.
Når der skal søges penge fra deponeringskontoen skal ansøgningerne skilles, altså ansøgninger til
renovering af kirken for sig, og ansøgninger til renovering af kapellet for sig.
Mange tak til Jørgen for svar. Jørgen iler videre.
2.2.0 Præsentation af svar på udsendt skema om kirkerenoveringen (Bilag C)
Pga. tidsnød foreslår Tage at vi læser Bilag C ”Sammenfatning af ønsker” til næste
menighedsrådsmøde den 1. juni og der evt. tager de nye fremkomne punkter op til nærmere
drøftelse.
Dette vedtages enstemmigt.
2.3.0 Kvartalsrapport for 1. kvartal
Tommy gennemgår kvartalsrapporten som er overordnet tilfredsstillende.
Kvartalsrapporten underskrives af Line og Tommy.

2.4.0 Fremlægning af det foreløbige budget med efterfølgende drøftelse
Den 15. juni -17 er altså sidste frist for at indsende det foreløbige budget. Kommer man i tanke om
noget, der ikke allerede er skrevet ned, sendes det til Tommy inden 11. maj, hvor det vil blive
behandlet på KKPS mødet. På det næste menighedsrådsmøde 1. juni, kan dette besluttes.
5. september tager Tommy og Hanne til budgetsamråd i Allerød.
Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
Der kommer snart et nyt kirkeblad.
Kan vi lave flere ruter for uddeling, for at spare udsendelse og porto?
Tre er villige til at tage en rute. Gunhild præsenterer kort så nye ruter kan vælges og etableres.
4. Nyt fra udvalg
a. Meddelelser fra Kirkeværgen og KKPS udvalg
Tage og Jørgen fotograferer og skriver om bevaringsværdige gravminder som grundlag for KKPSudvalgets indstilling. Arbejdet skal være klart inden provste-synet i 2018.
Tage havde lavet en sammenligning af varmeregnskaberne for de øvrige kirker i provstiet med
selvstændigt varmeregnskab for kirkebygningen, i alt 15 kirker.
Af disse var 3 kirker opvarmet ved elvarme, de øvrige 12 på anden måde.
Blovstrød kirkes varmeudgift lå kun 12 % over gennemsnittet, og 5 andre kirker havde et større
varmeforbrug. Det er derfor ikke korrekt, at Blovstrød kirke har provstiets største varmeudgift.
Tage havde også lavet et antal målinger af opvarmningen i kirken time for time i løbet af vinteren
efter Kirkeministeriets forskrifter.
Der har i vinter været problemer med at få varmet kirken op til de forventede 18 grader, når
indstillingen står på Lav for rørovnene under bænkene som er det almindelige. Kravet er at
rumtemperaturen kan hæves 12 grader C på 6 timer. De foretagne målinger viste kun en hævning på
3 til 7 grader. KKPS udvalget har besluttet at udskyde yderligere justeringer af varmeanlægget til
det tidspunkt (oktober-november 2017), hvor det er koldt igen, og hvor elektrikeren alligevel er der
for at lave el-sikkerhedsattest.
Tage nævnte, at provstiudvalget i forbindelse med behandlingen af ændringerne til
kirkegårdsvedtægten har meldt tilbage, at man ikke mener, at menighedsrådet skal indskrive
procedure vedr. urneaflevering i vedtægten.
KKPS-udvalget var på deres møde den 20.4. enig i dette, da de som kirkegårdsvedtægten primært
henvender sig til (gravstedsejere, pårørende og det almindelige publikum på kirkegården) ikke er
dem der har brug for disse oplysninger.
KKPS-udvalget foreslog derfor i stedet menighedsrådet, at man sender en servicemeddelelse om
modtagelse af urner til de krematorier og bedemænd som Blovstrød kirke normalt arbejder sammen
med.
Heri vil man så også henvise til bestemmelserne i Kirkeministeriets gældende cirkulære (nr. 221 af
01/12/1975) om udførelse af ligbrænding (rettet til krematoriebestyrelserne), hvori man i § 8

skriver: ”Skal urnen forsendes, skal der anvendes en forsvarlig emballage af træ eller pap, og
forsendelsen skal ske som anbefalet forsigtig-pakke”.
Menighedsrådet godkendte dette.
b. Kontaktpersonen
Hanne og Tage har færdiggjort arbejdet med APV'en. Medarbejderne skal have information og det
bliver på næste p-møde fredag den 5. maj.
c. Aktivitetsudvalg
Planlagte arrangementer hen over sommeren:
Gudstjeneste i sognegårdshaven 18. juni efterfulgt af
Alsang i haven 18. juni.
Sommeraftengudstjenester 2. juli og 6. august.
Næste Frivilligfrokost 18. maj 2018.
d. Fælles aktivitetsudvalg
intet nyt.
e. Hjemmesideudvalg
Ros fra andre kirker ang. den digitale konfirmand tilmelding på Blovstrøds hjemmeside.
5. Meddelelser fra præsterne
Menighedsrådsmødet den 30. november -17 rykkes frem til den 23. november -17.
Til de to gange vi pt. har brug for et el-klaver, er det lykkedes at låne. Flere har trailer og endnu
flere har krog, så det kan lade sig gøre at hente.
6. Meddelelser fra kassereren
Blovstrød har fået afslag på ansøgningen om, at få dækket underskuddet af driften via 5% midlerne.
Underskuddet skal regnes ind i driften.
Ukrudtsbrænderen er kommet.
Der er oprettet en deponeringskonto og om få dage sættes 1. rate fra jordsalget ind på denne.
Lars Lund ønsker, af private årsager, at trække sig tilbage fra arbejdet med jordsalget. Lars Lund
har udført et omfattende og krævende arbejde omkring jordsalget. Tommy overtager posten som
kontaktperson for jordsalget.
De for meget betalte penge til ejendomsskat for perioden 3. maj (salget) til 30 juni udlignes ved en
refusionsopgørelse og overføres til jordsalgskontoen.
De nødvendige papirer i forbindelse med afslutningen af jordsalget blev underskrevet af de
underskriftsberettigede og lagt til Lars Lund til videre foranstaltning.
7. Næste møde
1. juni 2017
Eventuelt
intet

