Referat for ekstraordinært møde ved Blovstrød Menighedsråd
Søndag d. 28. juni 2020 kl. 9.30.
Tilstede: Kristine K. Ravn, Ole Lyngvåg, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen,
Jørgen Jessen og Hanne Hauberg.
Afbud: Paul Svennesen.
Fraværende: Lis Fjellerup
Valg af referent
Tommy S. Petersen blev valgt som referent.
1. Tilbudsmateriale på kirkens nye orgel gennemgås:
Der er indkommet tre tilbud på bygning af nyt orgel:
a. Th. Frobenius & Sønner
b. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri
c. Marcussen & Søn
Der har været holdt et møde d. 25. juni med deltagelse af orgelkonsulent Sven-Ingvart Mikkelsen,
arkitekt Janni Hansen, Tage Andersen, Jørgen Jessen, Kristine K. Ravn og Christine Raft..
Konklusionen fra mødet blev, at Sven-Ingvart anbefalede orglet fra Frobenius & Sønner ud fra
følgende kriterier:
1. Klanglig kvalitet
”Frobenius fører svagt med den bløde og fyldige klang.”
2. Håndværksmæssig kvalitet
”Frobenius’ konsekvente løsning er klart at foretrække.”
3. Arkitektonisk kvalitet af facade og orgelhusets udformning
”Det mest harmoniske udtryk findes i tilbuddet fra Frobenius.”
4. Spillebordets indretning og funktion
” Her er alle tre forslag gode.”
5. Service
”Frobenius er med sin placering i Birkerød det mest oplagte valg her.”
6. Leveringstid
”Andersen&Bruhn kan levere et par måneder hurtigere end de andre.”
7. Pris for årlig tilsyn og stemning
- Frobenius 7.800
- Andersen & Bruhn: 9.125
- Marcussen: 10.500
8. Pris (efter modregning for ”køb” af nuværende orgel)
- Frobenius: 2.670.000
- Marcussen: 2.985.120
- Andersen & Bruhn: 3.243.750
Menighedsrådet besluttede enstemmigt at indstille Frobenius’ tilbud til godkendelse ved de
forskellige instanser.
Janni Hansen foreslog en geoteknisk undersøgelse af fundamentet, inden arbejdet går i gang med at
udføre graven til bælganlæg samt spille-, svelle- og registertraktur mellem de to dele af orglet. Dette
tilsluttede vi os.
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2. Tilbudsmateriale på kapel- og materialebygning gennemgås
Krogh Hansens Tegnestue har indsendt et nyt forslag til adskilt kapel- og materialebygning.
1. Kapelbygning, hvor det nuværende kapel er placeret.
• Vi drøftede, om der er brug for et kapel, der, som arkitektens forslag efter menighedsrådets hidtidige ønske, er stort nok til en kirkelig handlig i mindre omfang eller om vi kan
nøjes med et kapel, som udelukkende kan bruges til opbevaring af kister med plads til
maks. 4 stole.
• Der var flertal for at bede Janni Hansen om at udarbejde en alternativ skitse til et mindre
kapel med ovenlysvinduer (dette kræver dispensation fra kommunen) eller sekundært
vinduer i gavlen. Der må gerne overvejes, om taget på kapellet eventuelt med fordel kan
drejes 90 grader og altså placeres på den anden led for at syne mindre, når man ser mod
kirken fra Grønholmen nord for kirken..
2. Materialebygning, hvor det nuværende cykelskur er placeret.
• Der er enighed om, at det er en god løsning, som vi vil arbejde videre med.
3. Afholdelse af eftersommerens konfirmationer
Som det ser ud nu, må der være 24 i Blovstrød Kirke, hvilket gør det vanskeligt at afholde
konfirmationer i kirken 29. august, 5. september og 11. september i kirken.
Følgende muligheder er afsøgt:
• Afholdelse i Blovstrød Kirke: Alle kan have maks. fire familiemedlemmer med. Det vil
kræve, at vi holder cirka 20 konfirmationer. Vi kan ikke være bekendt at bede folk tage
mindre end fire familiemedlemmer med, da mange har skilte forældre og flere søskende.
Afholdelse af 20 konfirmationer vil kræve at forældre melder sig på nye datoer for
konfirmationer og genbooker festlokaler osv. Derudover er problemet også at vi har rigtig
mange dåbshandlinger og derfor er mange lørdage i august og september allerede besat.
• Lillerød Kirke: Denne kirke er også for lille
• Engholm Kirke: Menighedsrådet vil ikke udlåne deres kirke
• Festsalen på Blovstrød Skole: Den er udlånt på tidspunktet for 3 af de 7 konfirmationer.
• Blovstrødhallen: Her er ingen stole. De vil skulle skaffes og det vil være meget svært at
pynte den ”højtideligt” ligesom det også vil kræve at de forskellige klubber går med til at
afmelde de bookinger som de har i de tre weekender.
• Leje af festtelt med gulv: En konfirmandmor har foreslået lån af et festtelt med gulv. Det
koster 36.000 kr. plus moms men inkl. stoleleje og forsikring. Teltet er 150 m2 og vil altså
kunne rumme 38 personer, hvis de nuværende regler med 4m2 pr. deltager skal overholdes.
• Kokkedal Kirke: Kirken har tilbudt at vi må låne den til alle tre dage. Der kan være 42
personer. Kirken har tidligere fejlagtigt oplyst 84 personer, men det var uden sang.
• Leje af telt fra Allerød Orienteringsklub: Tage Andersen har formidlet kontakt til Allerød
Orienteringsklub, som gerne vil udlåne et telt på 108 m2, hvor der vil kunne være 27
personer med de nuværende regler. Det vil med stole og opsætning koste 15.000 kr. med
moms for de tre uger. Vi kan eventuelt i stedet leje teltet i fem uger (to uger ekstra) for
20.000 kr. med moms, så vi også kan bruge det til de to bryllupper, vi har planlagt i august.
Dertil kommer evt. en forsikring af teltet med mindre kirkens egen forsikring dækker.
Orienteringsklubbens telt er lidt lille, men til gengæld ikke så dyrt, og folk kan stå omkring og føle
at de er en del af det hele. Teltet kan eventuelt stå på den nye kirkegård. Der må dog påregnes ekstra
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udgifter til leje af højtaleranlæg og mikrofon. Måske kan det betale sig, at kirken selv investerer i
det.
Det blev besluttet, at leje et telt fra Allerød Orienteringsklub, da det er vigtigt for kirkens liv og
vækst, at vi kan afholde konfirmationer. Om muligt, vil vi søge 5 % midler til denne ekstraordinære
uforudsete udgift.
4. Eventuelt
I den seneste tid (2019 og 2020) har provstiet meldt tilbage på ansøgninger og lignende
henvendelser fra Blovstrød Menighedsråd med kommentarer, som vi opfatter som irettesættelser og
til dels uforståelig kritik.
Vi ønsker derfor at invitere provsten til menighedsrådets planlagte møde d. 27. august for at få en
forventningsafstemning forud for vores valgforsamling i september og i god tid, inden det nye
menighedsråds funktionsperiode begynder.
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