Referat fra menighedsrådsmøde
Blovstrød Sognegård 27. oktober 2016 kl. 10.00-11.15
Til:
Kristine K. Ravn (fmd. og sp.), Jonna Rasmussen (kas.), Gerda Jørgensen, Conny Boisen,
Karen Otte, John G. Andersen (kirkeværge), Lis Fjellerup og Elsebeth Hougaard Jensen
(sp.).
Afbud: Afbud modtaget fra Elsebeth H. Jensen og Jonna Rasmusen.
Bilag
A: Referat fra KK-udvalg
B: Budget 2017, Budget 2017 formål og kvartalsrapport.
Ordstyrer:
Kristine K. Ravn
1.1.1 Godkendelse af nærværende dagsorden
Dagsorden godkendes.
1.2. Valg af referent
Samme procedure som sidst besluttes. KR tager referat, som godkendes undervejs ved
oplæsning. Alle underskriver ved mødets slutning.
2. Økonomi
2.1. Godkendelse af budget 2017
KR gennemgår meget kortfattet budgettet for 2017, da det stort set ligner, hvad
menighedsrådet allerede har gennemgået tidligere. KR fremhæver enkelte ændringer i
forhold til løn pgr. den nye stillingsstruktur og gør endvidere opmærksom på, at budgettet
er ændret i forhold til det først udsendte budget ved at 2016 et enkelt sted er rettet til 2017
og et bilag med uddrag fra et menighedsråds-mødereferat er taget ud, da det ikke længere
var relevant.
Ingen har nogen indvendinger eller ændringer til budgettet, hvorfor menighedsrådet i
Blovstrød har godkendt det endelige budget for 2017 med følgende identifikationsstreng:
Blovstrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19576515, Budget 2017, Endelig budget
afleveret d. 25-10-2016 15:31
2.2. Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal
-KR gennemgår kort kvartalsrapporten, på baggrund af Annette Wilms’ orientering til
økonomiudvalget. KR orienterer om, at det alt i alt ser ganske fornuftigt ud. Der er et reelt
overskud på omkring 150.000 kr., men et overskud er også nødvendigt p.gr. lån fra provsti
samt forkert anførte gravstedskapitaler. Enkelte steder skal der dog holdes særligt øje
med at budgettet ikke overskrides: alle penge til indkøb af maskiner og vedligehold af
maskiner er mere end brugt (Formål 2101) og det selvom der stadig venter en del
regninger som mangler at komme med. Endvidere skal der spares på
annonceringspengene.
Et enigt menighedsråd godkender kvartalsrapporten og KR orienterer om, at hun efter
mødet vil tage hjem til kasserer Jonna Rasmusen (som er syg) og underrette hende om
kvartalsrapporten så hun sammen med formanden kan underskrive.
2.3. Prioritering af eventuelt overskud ved årets udgang.
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KR orienterer om, at økonomiudvalget har bedt MR om at lave en prioriteret liste over ting
man ønsker at indkøbe, såfremt der ved årets udgang skønnes at være penge til, da det
nye råd vil få vanskeligt ved at nå dette inden nytår. Et enigt MR støtter denne måde at
gøre det på.
KR orienterer om, at økonomiudvalget har modtaget følgende ønsker: El-klaver (4500 kr.),
ukrudtsbrænder 30.000 kr. plus moms, bænke til kirkegård 2900 kr. plus moms og
opsætning, etablering af handicap- parkeringsplads ved kirken 4500 kr. plus moms.
Vigtigheden af de forskellige ting drøftes i rådet. Karen Otte orienterer om bænke vil være
rigtigt godt for dårligt gående, særligt dem der venter på kirkebilen foran kirken mangler et
sted at sidde. Endvidere orienterer hun om, at der er et behov for en ”spærret” P-plads
særligt for dårligt gående nær kirken.
KR orienterer om korleder Rose-Marie Rexs’ ønske om indkøb af et el-klaver, da flere
korstykker for børnene passer bedre til et klaver, fremfor orgel. Endvidere vil det være
praktisk, da det kan stå forrest i kirken i nærheden af børnene og også vil kunne bruges til
krybbespil til jul, hvor Blovstrød Skole ellers selv skal medbringe et el-klaver.
John G. Andersen forklarer om det smarte og tidsbesparende ved en justerbar
ukrudtsbrænder.
Et enigt råd beslutter, at hvis der er penge ved årets udgang til en ukrudtsbrænder, så har
dette første prioritet.
Hvis der ikke er penge til en sådan, prioriterer rådet først og fremmest indkøb af bænke,
dernæst handicapparkeringsplads og slutteligt el-klaver.
3. Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
KR orienterer om at provsten holder orlov frem mod jul. Rungsted-provsten Hans-Henrik
Nissen kan kontaktes i stedet. Eller provstisekretær Lone Paepke.
4. Nyt fra udvalg
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Conny Boisen orienterer om, at information til gravstedsejere vedr. stabilisering af
gravsteder er sat i Alt om Blovstrød og på hjemmesiden. Endvidere underretter hun om, at
Michael skal på motorsavskursus i januar.
John G. Andersen beder KR sætte orientering om stabilisering i det næste kirkeblad.
Conny Boisen oplyser, at hun (og Lars Lund), har samlet tidligere referater fra KK-udvalget
på et usb-stik, som hun overgiver til det nye råd gennem KR.
KR orienterer om, at der er aftalt en overdragelse af kasserer-posten fra Poul Jensen til
den nye kasserer den 5. december. Indtil da fortsætter den nuværende ordning, hvor Poul
Jensen kommer cirka hver anden uge og samler bilag til regnskabskontoret.
b. Aktivitetsudvalg
Gerda Jørgensen oplyser, at næste møde er den 9.11.
c. Distriktsforeningen
Conny Boisen oplyser, at hun ikke har været til nogen møder.
d. Fælles aktivitetsudvalg
Gerda oplyser at folderen til kirkehøjskolen er kommet, Gundhild har lovet at printe den og
den er allerede kommet på hjemmesiden.
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KR orienterer om, at et større reformationsjubilæums-magasin kommer i begyndelsen af
december og hustandsomdeles til alle.
e. Hjemmesideudvalg
Det bemærkes, at hjemmesiden er flot og at Peter Bastrup gør det godt som web-master.
5. Meddelelser fra kirkeværgen
John G. Andersen orienterer om, at projektet vedr. nyt kapeltag venter på en afgørelse fra
provstiudvalget vedr. det noget højere beløb man har måttet søge om. Dette afgøres dags
dato.
KR orienterer om, at sagen vedrørende sikring af gravsteder er udskudt, da provstiet har
bedt om at man indhenter mere end det ene tilbud, samt at man gerne tager
byggesagkyndig med ind over. Kirkeværge og graver vil tage sig af dette i løbet af
vinteren.
- Stillingtagen til om menighedsrådet fortsat skal betale for gravsted for Arne
Kongsgaard
På baggrund af nedenstående klausul:
“Menighedsrådet har besluttet, at gravstedsindehaver som datter af tidligere sognepræst
Arne Kongsgaard ikke skal betale for vedligeholdelse. Skal genbehandles af MHR ved
eventuel forlængelse efter 31-12-2016.”
Et enigt menighedsråd beslutter, at familien fremover skal overgå til egenbetaling. KR
lover at orientere graveren om beslutningen.
-Stillingtagen til nedlæggelse af gravsteder
KR orienterer om, at Michael Wegind har bedt menighedsrådet om at tage stilling til
nedlæggelse af en række grave. Michael oplyser, at han har indhentet skriftligt tilsagn fra
de relevante pårørende. Det drejer sig om: AN 056C, GL 127-130, GL 399-400, GL 577578, GL 623-624, PL 008B, PL 004, PL 037, PL 137.
Et enigt menighedsråd beslutter, at gravstederne kan nedlægges. Dog bemærkes det, at
der skal tjekkes op på, om enkelte skulle være bevaringsværdige.
6. Meddelelser fra præsterne
KR orienterer om vanskeligheder med at få de mindste fra privatskolen til at gå vejen ned
til korprøver. Børnene synes der er langt. Hun informerer om, at hun er i dialog med RoseMarie Rex samt skolen om en evt. løsning.
7. Meddelelser fra kasseren
Bortfalder p.gr. kasserens fravær.
8. Eventuelt
Gerda Jørgensen foreslår, at man skal lave en afskedsfrokost for det gamle råd samt
aktivitetsudvalget. Det kunne være den 9. november kl. 12.30, da dette falder lige efter
det sidste aktivitetsrådsmøde.
Hun foreslår at man til frokosten inviterer aktivitetsudvalget, det nuværende menighedsråd
samt Leif Nyegaard, Poul Jensen, Gunhild og Michael.
Et enigt råd støtter op om denne ide og dato og Gerda Jørgensen vælges som tovholder.
MR beklager meget at Elsie Wengel ikke kan komme til frokosten og beslutter at indkøbe
en flaske vin til hende som tak for det meget store arbejde, hun har lagt i kirkebladet.
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Endvidere drøftes det, hvorvidt andre afgående medlemmer af rådet og øvrige udvalg og
frivillige kræfter i det hele taget skal have en gave til tak for det store frivillige arbejde
mange har lagt. Efter en drøftelse bliver rådet enige om ikke at gøre dette, for at undgå at
fremhæve nogen fremfor andre. Rådet retter dog en stor tak til alle som har lagt frivillige
kræfter i sognegård og kirke den sidste årrække.
Menighedsrådsmødet er det sidste med det nuværende råd. Det planlagte møde i
november er aflyst, da det lå så nært op af det konstituerende møde for det nye råd. Dette
holdes den 30. november 2016.

Beslutningsreferat fra menighedsrådsmøde i Blovstrød Sognegård 27. oktober 2016
Underskrifter:
Kristine K. Ravn (fmd.)
Gerda Jørgensen,
Karen Otte,
Lis Fjellerup,
John G. Andersen,
Conny Boisen.
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