Referat fra menighedsrådsmøde
torsdag den 11. juni 2020, kl. 19.00 i sognegården.

Tilstede
Kristine K. Ravn, Mathias Harding, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Jørgen Jessen, Paul
Svennesen, Lis Fjellerup, Gunhild Fjord og Hanne Hauberg
Afbud
Ingen
--Bilag
- Installering af nyt varmeanlæg i kirken.
- Projektgrupper og -tidsplaner.
- Nyt om projekter.
- Svar fra forsikringsenheden vedr. rørskade i præsteboligen.
Godkendelse af dagsorden
Der indsættes et punkt 6.c Gravermedhjælper.
Herefter godkendes dagsorden.
Godkendelse af referat fra MR møde den 14. maj 2020
Dagsordnen fra den 14. maj 2020 blev suppleret med et punkt 2. f. samt et punkt 7. a1.
Desværre kom indholdet af disse punkter ikke med i referatet.
Punkt 3. a. “Drøftelse af synsudsatte opgaver og gangbro på kirkeloft”. Indholdet af dette punkt er
også medtaget nederst i punkt 8, hvor det ikke skal figurere.
Herefter godkendes referatet.
Valg af referent
Gunhild Fjord vælges

---

1. Økonomi v/ Tommy Smedegaard Pedersen og Tage V. Andersen
a. Provstiudvalgets svar til menighedsrådets ansøgning om 5% midler samt 5% lån.
Provstiet afventer Blovstrøds Kirkes halvårsregnskab, før de vil tage stilling til de tre
ansøgningerne fra 5 % midlerne

b. Kirkeministeriets udmelding af pris- og lønudvikling i 2021
Pga. corona-krisen har kirkeministeriet meldt ud, at der ikke kommer lønstigninger foreløbig.
c. El-varme budget for kirken
I budget 2020, er udgiften til el sat ned med 40%, da der var en forhåbning om, at kirken ville
være renoveret. Dette bliver rettet i budget 2021.
Der søges om driftudvidelse i budget 2021 til el.
d. Synsudsatte opgaver
Provstiudvalget har bedt om en ny synsrapport med angivelse af beløb for udbedringer.
Kirkeværgen har udarbejdet et sådant notat, og vil fremsende det til provstiudvalget.

e. Budget 2021
Blovstrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19576515, budget 2021, bidrag budget afleveret den
11-06-2020 15:43 blev behandlet.
Der er negative frie midler på 69.130,- kr.
Budgettet viser et underskud på 115.146,- kr. hvilket udgør det beløb, som Blovstrød sogn skal
aflevere til Feriepengefonden.
Under anlægsudgifter er opført udgifterne til de synsudsatte opgaver omfattende 3 hovedposter:
Maling af kirkevinduer udvendigt 112.500,- kr. mm., gangbro over hvælvingerne, som krævet af
arbejdstilsynet 50.000,- kr. mm. og diverse mindre poster samlet 100.000,- kr. mm..
Der er budgetteret for lavt på udgiften til rengøring i sognegården. Dette rettes fra 50.000,- kr.
inkl. moms til 74.000,- kr. inkl. moms årligt (+ 24.000,- kr)
Budgettes godkendelse udsættes til den budgetterede rengøringsudgift er rettet jfr. ovenstående.
Når dette er rettet, indkaldes til et ekstraordinært MR-møde, hvor det foreløbige budget kan godkendes.

2. Valg
a. Orienteringsmødet den 9. juni 2020 v/ Tommy S. Pedersen
Foruden menighedsrådet var der 7 sognebørn til orienteringsmødet i sognegården. Rådet
fortalte om dets arbejde og tilhørerne spurgte især ind til arbejdsmængden ved at være med
med i menighedsrådet. Én meldte sig helt sikkert som opstiller til menighedsrådsvlaget i
november og to tænker hen over sommeren. Menighedsrådet forsøger ultimo august at danne
sig et overblik over kandidater.

b. Bispevalget
Bispekandidat Ulla Thorbjørn vil gerne komme til Blovstrød og fortælle om sin kandidatur.
Kristine K. Ravn kontakter Ulla Thorbjørn for at lave en aftale ex. den 25. juni.

3. Meddelser fra tilsynsførende for kirke, kapel, kirkegård og præstebolig,
v/ Tage V. Andersen
Seneste nyt
Arkitekterne fra Krogh Hansens Tegnestue er i gang med skitser til kapel og redskabsrum. Tegnestuen har en frist til aflevering i uge 25-26.
Kirkeværgen videresender skitserne til MR, da næste MR-møde først ligger i august. Rådet
kommenterer på tegningerne, så arbejdet kan komme i gang så hurtigt som muligt.
Regnvandsproblemet langs diget på Kærvej, der betød, at vandet samlede sig langs kirkegårdsmuren og foran opgangen til kirken, er nu ordnet. Kirkeværgen har haft kontakt til Teknisk Forvaltning, der har lagt asfalt, så vandet ledes væk fra muren.
Der er nu monteret en dobbelt cylinder i døren til våbenhuset, så organisten kan øve i fred og ro.
Murer Ole Jensen har ordnet ødelagte tagsten på våbenhuset, sat nye riste i udluftnings huller i
kirken samt cementeret løse sten ved diget foran kirken, hvor mange står og spiller Pokemon Go.
Kirkeværgen søger 5% midler til disse udgifter.
Arbejdet med præsteboligen er langt fremme nu. Malerne er i gang og arkitekten har spurgt om
de som ekstraarbejde kan sprøjtemale vægge og loft i gang og opholdsstue, mens der er dækket af
på gulvene. Dette vil udgøre en merudgift på 50.000,- kr. m.moms. Herefter vil der stadig være
ca. 90.000,- kr. til uforudsete udgifter.
Menighedsrådet godkender dette.
Folkekirkens Forsikring og Selvforsikring har nu truffet afgørelse i sagen om præsteboligen. De
erstatter udgifterne til genhusning af præstefamilien og en del af de øvrige udgifter forårsaget af
vandskaden, forudsat at der indsamles og indsendes fakturaer på udgifterne.
Kirkeværgen vil bede arkitekten om at være behjælpelig med at afgrænse de enkelte poster.
Varmesystem
Kamp Kirkevarme Aps har afleveret tre forslag til kirkens opvarming
1) El-anlæg, altså samme type system som der er nu.
Det er en enkel løsning bl.a. fordi eksisterende føringsveje kan genbruges.
Pris: 750.000, kr. -1.000.000,- kr.m.moms.
2) Kombinations-anlæg
Driftsudgiften er lav, men det vil give en uensartet opvarmning, der vil være støj og træk gener,
når anlægget er i brug. Desuden vil luft til luft anlæggets placering betyde, at kirken mister en
bænk i skibet.
Pris: 1.000.000,- kr. - 1.250.000,- kr. m.moms.
3) Vandbåret-anlæg
Varmepumpen vil stå i kapelbygningen og der skydes rør herfra under kirkegården og ind under

kirkegulvet. Dette er en tidssvarende løsning med lave driftsudgifter.
Pris: 1.900.000,- kr. - 2.500.000,- kr. m.moms.
I den modtagne analyse for de 3 løsninger har Kamp Kirkevarme og arkitekten for løsning 3 som
fordele bl.a. angivet at anlægget har den bedste varmefordeling, hvilket skønnes at være bedst for
inventaret og indeklimaet, at det pt. er den mest tidssvarende løsning og at løsningen pt. har lave
driftsudgifter, hvilket er væsentligt, når man ønsker at overgå til konstant opvarmning (bykirkestatus).
Kirkeværgen fortalte, at Allerød Kommune tidligere har meddelt, at naturgasopvarmningen der
typisk anvendes i den gamle del af Blovstrød forventes udfaset på sigt, til fordel for fjernvarme,
varmepumper mv., men der er pt. ikke konkrete planer herfor og det er pt. usikkert, hvor hurtigt
udviklingen vil ske. Meget afhænger af den lovgivning, der forventes vedtaget som følge af de
klimaforhandlinger, der pågår i regering og folketing netop nu.
Af samme grund er det også meget vanskeligt at lave et holdbart skøn over driftsudgifterne for de
forskellige energiløsninger. Med de nuværende energipriser forventes merprisen for anlægsudgiften ved løsning 3 i forhold til løsning 1 at kunne tjene sig hjem på 10-20 år.
Provstiudvalget har tidligere i 2017 i forbindelse med energi-mærkningsrapporten angivet en tilbagebetalingstid på 15 år som rimelig.
Løsning 3 har desuden den fordel, at man relativt nemt på et senere tidspunkt vil kunne udskifte
den planlagte varmepumpe placeret ved kapellet, med en teknologisk bedre varmepumpe eller
med fremført fjernvarme, hvis det skulle vise sig at være det mest driftsøkonomiske.
Jørgen Jessen ønskede oplyst, om man mente det kunne godkendes af Nationalmuseet, hvis der
skydes rør ind under kirkens gravsten.
Menighedsrådet beslutter at vedtage løsning 3. Kirkeværgen går videre med dette og der kan nu
sættes gang i detail-undersøgelsen.
Opvaskemaskine
Vi har tidligere fået tre tilbud på en ny opvaskemaskine i køkkenet i sognegården og på det
grundlag valgt Bendt Brandt til opgaven.
Der er bevilliget 200.000,- kr. til opgaven og der skal heraf reserveres 15.000 - 20.000,- kr. til
uforudsete udgifter. Paul Svennesen tager kontakt til arkitekterne om det videre forløb.

4. Meddelelser fra tilsynsførende for sognegård, v/ Paul Svennesen
---

5. Aktivitetsudvalget v/ Kristine K. Ravn
Næste møde i aktivitetsudvalget den 29. oktober. De fleste af forårets arrangementer er rykket til
2021.

6. Kontaktperson v/ Hanne Hauberg
a. Rengøring af sognegården, graverkontor og kirkegårdstoiletter
Nyt rengøringsfirma starter 17. august.
b. Møbler
Sognegårdens møbler udskiftes med mere ergonomiske møbler, der er nemmere at håndtere.
100 stole, hvoraf de 30 er med armlæn og 28 borde.
Der er indhentet tilbud fra :
New-Office,
Pris 292.106,25,- kr.
M-Office
Pris 388.109,00,- kr.
Møbelgruppen
Pris 423.569,00,- kr.
Menighedsrådet besluttede at købe møblerne hos New-Office.
De nuværende møbler indgår ikke i handlen og sælges separat.
Desuden forsøges de blå polstrede stole at sælges på lauritz.com
Formanden undersøger om kirken sælger med eller uden moms.
Kirkegårdstoiletterne skal åbnes fra imorgen. Sognegårdsbestyreren kontakter låsesmeden for at
få låst op dagligt mellem kl. 8.00 - 20.00.
Sognegårdsbestyreren skriver en 5 % ansøgning til dækning af tre standere med berøringsfri
dispensere til håndsprit á 1.800,- kr. stk samt to plexiglas skærme á 2.807,- kr. til brug i kirken
ved kirkesangeren.
c. Gravermedhjælper
MR godkender at gravermedhjælperen får et fast timetal og dermed slipper for at skrive daglige
timesedler.

7. Præsterne
AA’erne er meget taknemmelige for at kunne mødes i sognegården. Flere andre kirker har ikke
givet denne mulighed under corona-krisen.

8. Evt.
a. Ajourføring af udvalg på hjemmesiden
Tage V. Andersen sender materiale til hjemmesideansvarlig.
b. Fastsættelse af MR-mødedatoer efter sommerferien
Kl. 18.30 oplæg af 1/2 times varighed. Derefter MR-møde kl. 19.00-22.00.
27. august
10. september
29. oktober
26. november
c. Spejdergrunden
Blovstrød Kirke ejer et lille stykke jord ved siden af spejderne i Kattehale. Menighedsrådet blev
for nylig inviteret til bål kaffe af spejderne, da et træ var væltet ind over spejdergrunden.
Formanden spørger provstiet om kirken må forære eller sælge spejderne denne jord og i så fald til
hvilken pris.

Næste møde den 27. august 2020 kl. 19.00

