Referat fra menighedsrådsmødet,
onsdag den 23. september 2020, kl. 19.00 i sognegården.

Til stede
Kristine K. Ravn, Mathias Harding. Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen,
Paul Svennesen, Lis Fjellerup, Hanne Hauberg og Gunhild Fjord
Afbud
Ingen
3 bilag

Godkendelse af dagsorden
Punkt 7 b Aftale om vedligeholdelse af præstegårdshaven tilføjes.
Derefter blev dagsorden godkendt.

Godkendelse af referat fra seneste møde den 23. august
Referat fra seneste møde blev godkendt.
- -0. Opbyggeligt foredrag
Sognepræst Mathias Harding fortalte om gudstjenestens historie, som optakt til
menighedsrådsmødet.

1. Økonomi
Formand Hanne Hauberg og kasserer Tommy S. Petersen har været til budgetsamråd for
kirkerne i Allerød kommune. Her blev det klart, at den økonomiske situation for 2021 er
helt speciel, idet der ikke kan afsættes 5 % midler i 2021.

Desuden har provstiudvalget valgt at afvikle feriepengeforpligtelsen, hvilket også udfordrer
budget 2021.
Blovstrød havde følgende ønsker til udvidelse af driftsrammen for budget 2021
- Omkostninger til el og varme, rengøring i sognegården, service af jordvarmeanlæg m.m: 104.000 kr.
- Øgede lønudgifter og udgifter til annoncering: 46.837 kr.
- Manglende renteindtægt fra jordsalgspenge: 210.000 kr.
Alle Blovstrøds driftsønsker blev godkendt.
Blovstrød havde følgende ønsker til anlæg i budget 2021
- Maling af kirkevinduer udvendigt: 112.500 kr. / Provstiet har foreslået, at det kan betales
af jordsalgspenge.
- Etablering af gangbro på kirkeloft: 50.000 kr. / Vi kan søge 5 % midler i 2020.
- Div. vedligeholdesarbejder jf. syn: 100.000 kr. / Godkendt som anlægsønske.
b) Budget 2021
Budget 2021 skal godkendes senest den 15. november 2020.

2. Valg
a) Resultatet fra valgforsamlingen den 15. september
På valgforsamlingen den 15. september i Blovstrød Sognegård blev de syv kandidater til
menighedsrådet alle valgt. Der var således tale om et fredsvalg. De syv medlemmer er Tage
Andersen, Hanne Sørensen, Charlotte Beuck, Tommy Petersen, Claus Fosbæk, Hanne
Hauberg og Mathias Muff. Valgperioden er fastsat til 2 år. Der blev endvidere valgt to
stedfortrædere, nemlig Lisbeth Dyrkjær og Jørgen Jessen. De syv medlemmer konstituerer
sig den 24. november, og deres arbejde i menighedsrådet begynder d. 29. november.
For en god ordens skyld skal der orienteres om muligheden for at udløse afstemningsvalg dvs. omvalg. Hvis et sådant ønskes, skal der indgives en kandidatliste senest 4 uger efter
valgforsamlingen, dvs. senest den 13. oktober 2020 kl. 23.59. For nærmere info se
Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/
b) Bispevalg

Husk at afgive din digitale stemme!

3. Meddelelser fra tilsynsførende for kirke, kapel og præstebolig
a) Beslutning om nyt kapel og materielbygning
Menighedsrådet har modtaget en tredie skitse fra arkitekterne på Krogh Hansens
Tegnestue, vedrørende den nye kapelbygning, der også rummer et handicapvenligt toilet.
Bygningen er nu smallere og knapt så højt, så den ikke skærmer ligeså meget for kirken,
som de tidligere forslag, når man kigger fra Grønningen. Tegnestuen arbejder med tre
farveforslag til murværket, hvilket vil kunne ses på det 3D billede i farve, som arkitekternes
er ved at fremstille. Der foreslås endvidere fliser og beplantning rundt om bygningen.
Kirkeværge Tage V. Andersen kontakter Krogh Hansens Tegnestue, så 3D billedet kan
sendes ud til menighedsrådet inden næste menighedsrådsmøde den 29. oktober, hvor der
skal tages en beslutning om byggeriet.
b) Beslutning om procedure for ansøgning om jordsalgspenge til
finansiering af kirkerenovering
Provstiudvalgets betingelse for at frigive ansøgte 5 % midler og jordsalgspenge til møbler i
sognegården er nu ændret til, at 3. kvartals regnskab skal foreligge samt at
forsikringsopgørelsen for præsteboligen skal være afsluttet.
Det betyder, at vi først kommer videre med dette, når en samlet ansøgning for renovering,
kapel og materieldepot kan indsendes.
Ved kirkerenoveringen mangler vi endnu, at se arkitekternes forslag til knæfald og
våbenhus.
c) Afslutning af forsikrings sag for præstebolig
Kirkeværge Tage V. Andersen og kasserer Tommy S. Petersen mødes i uge 40 og samler
trådene i forsikringssagen vedr. vandskaden i præsteboligen. Provstiet hjælper med bilag.
d) Ansøgning om 5% midler til reparation af vandskade våbenhuset
Kirkeværge Tage V. Andersen sender 5% ansøgning inden næste provstimøde den 5.
oktober 2020.
e) Spørgsmål til projekter

Tidligere er orgelbygger Frobenius tilbud valgt i samarbejde med orgelkonsulenten.
Kirkeværge Tage V. Andersen kontakter Krogh Hansens Tegnestue, for at høre om
orgelbyggeriet skal separeres fra kirkerenoveringen eller om det skal samles.
Menighedsrådet beslutter enstemmigt, at sende orgelbygger Frobenius’ tilbud videre til
provsti og stift.
Menighedsrådet beslutter at afholde et ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 11.
nov. kl. 19.00. Rådet vil her søge at samle alle tråde i forbindelse med kirkerenoveringen
og orgelbyggeriet, inden det nye menighedsråd konstituerer sig den 24. november 2020.

4. Meddelelser fra tilsynsførende for sognegården
a) Opvaskemaskine
Opvaskemaskinen er monteret og i brug. Dog sidder startknappen på maskinen så højt, at
flere af brugerne ikke kan nå den. Endvidere resterer noget arbejde med et skuffeskab og
en bordplade.
Det besluttes, at der tilkøbes en fjernbetjening. Endvidere besluttes det, at købe en
serviceaftale på 1.895,- kr ex .moms årligt, når garantiperioden er udløbet (budget 2022).

5. Aktivitetsudvalget
Fællesaktivitetsudvalget har ansøgt 4.000,- kr fra Blovstrød Kirke, der bevilges.
Corona-bølgen er over os, men vi håber de planlagte arrangementer kan blive gennemført.

6. Kontaktperson
a) Møbler
Borde og stole i sognegården er tunge og uhandy. Bordene kan ikke håndteres af én mand,
hvis de skal klappes sammen. Pga. Corona foregår babysalmesang og kirkens tre kor i
sognegården, hvor der er bedst plads, da bordene klappes sammen og flyttes ud. Bordene
skal tilbage, når der skal være konfirmandstue, seniorklub, møder og lignende i

sognestuen. Der er tidligere søgt penge til indkøb af lettere stole og borde via 5 % midler.
Vi afventer aflevering af 3. kvartals regnskab og forsikringsopgørelsen for præsteboligen.
b) Spejdergrund
Blovstrød Kirke ejer et lille stykke jord i Kattehale, der ligger op ad spejdernes grund.
Formand Hanne Hauberg har fra provstiet fået at vide, at dette stykke jord kan overdrages
til spejderne for 0,- kr., og derefter står spejderne for alle udgifter, der måtte komme
vedrørende jordstykket.
Menighedsrådet traf ikke en beslutning vedrørende dette.
c) Luftfoto af kirke og kirkegårde
Et luftfotofirma har henvendt sig ang. luftfoto af kirkegårdene og kirken.
Menighedsrådet beslutter at vente til efter renoveringen.
d) Samtaler med personalet
Kontaktperson Hanne Hauberg er igang med apv og mus-samtaler med personalet.

7. Nyt fra præsterne
a) Etablering af højtaleranlæg
Grundet Corona ønsker sognepræst Kristine K. Ravn indkøb af højtalere, så det er muligt
at høre tjenesten udendørs. Det er særligt ved bisættelser, der er behov for et sådant anlæg,
hvor der typisk kommer mange gæster. Der kunne evt. købes en trådløs løsning, så gæster
også kan sidde i sognegården og følge tjenesten.
Sognepræst Kristine K. Ravn undersøger pris på et trådløst anlæg fra Oticon, der også har
leveret anlægget inde i kirken og sender mail ud til MR. Menighedsrådet søger derefter 5%
midler til dettte.
b) Hvordan ser præsterne på gratis begravelser, forespørgsel fra provsten
Med udgangspunkt i den seneste tids omtale i pressen af forskellige områders praksis mht.
kirkegårdstakster har Kirkeværge Tage V. Andersen lavet en sammenligning af taksterne
for kistegravpladser og urnegravpladser for 3 forskellige kirkegårde i hvert sit provsti /
område:
•

Blovstrød Kirke under Hillerød provsti.

•

Hørsholm Kirke i Fredensborg provsti, hvor erhvervelsen af gravsted og
jordfæstelsen er gratis.

•

Søllerød Kirke i Rudersdal kommune, hvor kirkerne administreres under
kommunen.

De største forskelle afhænger af, hvor stort et gravsted man ønsker, om man får fordel af at
være medlem af folkekirken og der tages hensyn til at man har betalt kirkeskat, og om man
selv renholder gravstedet eller overlader det til kirken, samt i hvilket omfang man ønsker
at betale for at kirken pynter gravstedet med blomster og vinter-gran.
Selv om man i Blovstrød ikke får gratis begravelse, så er en begravelse/bisættelse i
Blovstrød dog absolut konkurrencedygtig, hvis man ønsker at kirken skal stå for noget af
arbejdet.
Og hvis de efterladte selv vil klare det hele, så er prisen gennem hele fredningstiden (20 år
for kister, 10 år for urner) pr. døgn:
•

Kistegravsted 0,90 kr.

•

Urnegravsted 0,69 kr.

•

Plænegravsted 1,22 kr. (her passer kirken gravstedet ved at slå græs en gang om
ugen).

c) Mathias Hardings afslutningssamtale med provsten
Sognepræst Mathias Harding har afsluttet sin obligatoriske efteruddannelse.
Tillykke til Mathias!
d) Aftale om vedligehold af præstegårdens have
Kirkeværge Tage V. Andersen præsenterede en opmåling af præstegårdens have, der viser,
at haven er større end 1000 km2, nemlig 1288 km2, hvilket betyder, at menighedsrådet er
ansvarlig for vedligehold af haven.
Menighedsrådet indgår den uddelte plejeplan med præstefamilien.
Graverne gjorde haven i Drabækhuse klar til aflevering, da familien flyttede tilbage til
Kærvej. Stor ros til graver Jette Østergård og gravermedhjælper Kjeld Hansen for dette.

8. Evt.
a) Svar på indbydelse til 2. oktober

18 er tilmeldt sensommerfesten for det nye og gamle menighedsråd med ægtefæller den 2.
oktober.
b) Mange tak fra Grete Jessen for buket
c) Forslag om studietur til kirke, med samme varmesystem, som det der er
besluttet til Blovstrød Kirke
Der findes ikke andre kirker med dette system.

--Næste menighedsrådsmøde torsdag den 29. oktober 2020, kl. 18.30
Mathias Harding fortsætter oplægget om gudstjenestens historie 18.30 - 19.00.

Ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 11. nov. kl. 19.00.
Alle tråde samles med hensyn til orgelbyggeri, kirkerenovering, kapel og materielgård.

Konstituerende menighedsrådemøde tirsdag den 24. november 2020.
Kl. 18.00, møde
Kl. 20.00, konstituering

