Referat for menighedsrådsmøde, torsdag den 9. januar kl. 17.00, 2020

Til stede: Kristine Krarup Ravn, Mathias Harding, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen,
Jørgen Jessen, Paul Svennesen, Lis Fjellerup, Gunhild Fjord og Hanne Hauberg.
Afbud: ingen

Valg af referent
Gunhild Fjord vælges.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
Godkendelse af referat fra forrige møde
Referat fra forrige møde godkendes.
--1. INDKOMNE SKRIVELSER
a. Arbejdstilsynets har svaret på menighedsrådets skrivelse ang. gangbro henover hvælvingerne på
kirkens loft.
Arbejdstilsynet har forlænget fristen til at efterkomme påbuddet om, at etablere gangbro til den 1.
januar 2021.

2. ØKONOMI, Tommy S. Pedersen
a. Underskud
Ved seneste budgetformål, der er bogført kr. 348.821,- i underskud.
Underskuddet skyldes til dels, at der er udbetalt dobbelt løn til gravere ca. kr. 210.000,- i en periode
i 2019.
Menighedsrådet vil søge kompensation via 5% midler for skift af graver 2 gange i 2019.
Ansøgning om 5% midler sendes til provstiet.
Der aftales et økonomiudvalgmøde tirsdag den 14. januar 2020, kl. 8.00.
b. El og vand i præstegården
Kristine Krarup Ravn går ud under drøftelse af punktet.
I 2016, 2017 og 2018 er præsteboligen ikke blevet opkrævet for forbrug af el og vand,
i alt kr. 61.894,00,-.
Menighedsrådet er blevet bekendt med, at manglende opkrævning af el og vand for præsteboliger
også er sket i andre menighedsråd og mener derfor, at regnskabskontoret bør minde menighedsrådene om denne faldgrube.
Menighedsrådet foreslår en tredeling af udgiften, dels mellem Kristine Krarup Ravn, dels provstiet
via 5% midlerne og endelig mellem Blovstrød menighedsråd.

For Kristine Krarup Ravn laves en afdragsordning på kr. 1000,- pr. md.

3. MEDDELELSER OM KIRKE, KAPEL OG KIRKEGÅRD, Tage V. Andersen
a. Mobilt alter
En metalplade på en brik i det mobile alter faldt af. Denne plade er nu svejset på igen.
b. Kirkegårdslågen
De brede kirkegårdslåger nedenfor kirken er kommet og monteret. Nu resterer en sidste gang
maling og montering af lågestolperne.
c. Nyt om projekter
Tage V. Andersen har sendt 'Nyt om projekter' ud til rådets medlemmer.
- orientering om kirkerenovering for Blovstrød Kirke,
- orientering om kapel og kirkegård for Blovstrød Kirke,
- orientering om projekter for sognegård og præstebolig for Blovstrød Kirke.
En orientering der viser, hvilke arbejder der er vedtaget og foretaget, så man på en overskuelig
måde kan følge med i projekterne.
Det er foreslået, at sætte en 10 cm høj flisekant rundt om de to græsarealer ved sognegården, for at
forhindre biler i at parkere på græsset.
Dette forslag blev ikke vedtaget, og der arbejdes videre med en løsning.
d. Principbeslutning om nye hække
Thujahækkene på kirkegården er efterhånden blevet rigtig grimme. Thuja skyder ikke igen ved
kraftig beskæring. Kirkeværgen foreslår, at der løbende udskiftes med avnbøg, som det allerede er
gjort på ny kirkegård tæt ved vandposten. Dog bibeholdes thujahækkene, der står foran kirken på
sydsiden.
MR godkender, at thujahækkene løbende udskiftes til fordel for avnbøg.
e. Principbeslutning om nyt kapel og redskabsrum
Nyt forslag ang. redskabsrummet på kirkegården. Er det en mulighed at skille kapel og redskabsrum
ifm. det ny byggeri? Kapellet bibeholder placeringen, mens redskabsrummet foreslås placeret på
græsset bag komposten på ny kirkegård.
MR godkender at Tage V. Andersen kan gå videre med projektet.
f. Orientering om præstegårds projektet
Der har ikke været naboindsigelser ifm præsteboligens forventlige tilbygning på 1.sal.
Endelig svar på ansøgning om godkendelse af byggeriet forventes medio januar 2020 .
I forbindelse med skimmelsagen i præsteboligen, søges der kr. 650.000,- fra 5% midlerne.

4. MEDDELELSER FRA TILSYNSFØRENDE FOR SOGNEGÅRD OG PRÆSTEBOLIG,
Paul Svennesen

Det blev besluttet, at danne et udvalg, der kan gennemgå nyt om byggeprojekter i kirke og
præstegård, forud for menighedsrådsmøderne v/ Hanne Hauberg. Det vil ikke være forud for alle
menighedsrådsmøderne, men ad hoc, når der er behov.
Opdager man fejl og mangler ved sognegården ude som inde, skriv da venligst en mail til oldfruen
eller ring til Paul Svennesen.

5. AKTIVITETSUDVALGET, Kristine Krarup Ravn
19. januar kl. 15.00, Astrid Lindgrens verden, familiekoncert i Blovstrød Kirke.
30. januar kl. 19.00, Anna Elisabeth Jessen, foredrag om 100 året for genforeningen.

6. VALG 2020, Hanne Hauberg
12. maj 2020 afholdes offentligt orienteringsmøde, hvor menighedsrådet redegør for sin virksomhed
det forgangne år samt fortæller om den planlagte virksomhed i det kommende år.
15. september afholdes menighedsrådsvalg.
Blovstrød menighedsråd foretrækker fortsat en valgperiode på 2 år, hvorfor der skal sendes en
begrundet ansøgning for at få lov til dette.

7. KONTAKTPERSON
a. Graversituationen
Isak Lund fratræder sin stilling pr. 31. januar 2020. Stillingsannonce er slået op flere steder.
Held og lykke til Isak Lund.
b. Kommunikationsmedarbejder 9 timer ugentlig pr. 1. februar
Mathias Harding er nu er ansat 9 timer ugentlig som kommunikationsmedarbejder ved Blovstrød
Kirke.
Tillykke til Mathias Harding.

8. NYT FRA PRÆSTERNE, Kristine Krarup Ravn,
a. Anskaffelse af ny julekrybbe
Kristine Krarup Ravn foreslår, at der etableres en stander med glasruder udendørs tæt ved kirken,
hvor der placeres et krybbespil ved juletid.
Kristine Krarup Ravn vil finde fotos af en sådan.
b. Forhøjelse af konto til musikere ifm. gudstjenester
Mange kirkegængere har udtrykt begejstring over de musikalske indslag ved julens gudstjenester.
Kristine Krarup Ravn foreslår, at denne konto forhøjes til kr. 50.000,- som organist Christine Raft i
samråd med præsterne, kan råde over til gæstemusikere ved gudstjenester.
6000,- kr. juleaften fire gudstjenester
8000,- kr. 8 konfirmationer
10.000,- kr. langfredag
2500,- kr. x 6 (Alle Helgen, alsang, juledag, påskedag, pinsedag, høstgudstjeneste)
5000,- kr. solist og instrument til julekoncert med kor

9. Evt.
Kirkesyn den 4. marts 2020, kl. 8.30.
MR møde torsdag den 6. februar 2020, kl. 17.00.
Et sognebarn har efterlyst, at der etableres et rækværk, som det allerede eksisterende, men på
modsatte side af gangen op mod kirken. Dette tages til efterretning.

