Blovstrød, den 24. oktober 2019

Referat for menighedsrådsmøde
torsdag den 31. oktober 2019 kl. 18.30

Janni Hansen fra Krogh Hansens Tegnestue præsenterede skitse til orgelhuse og kapel samt fortalte
om varmesystem og farver på tekstil og træ og endelig status på præsteboligen.
Orgel
På skitsen er to orgelhuse, et på hver side af det vestvendte bemalede vindue. Begge huse går
symmetrisk skråt ned mod væggene.
Husene er åbne så piberne er synlige og orgelkonsulenten og arkitekterne er landet på en løsning, så
det synes, at piberne er lige lange. Det kan gøres ved at lave et ekstra hul bag på visse piber.
Janni Hansen laver et skriv om den endelige skitse af orgelet.
MR godkender det endelige skitseforslag af orgelet.
Orgelbyggeriet skilles teknisk fra renoveringen af kirken.
Orgelbyggeriet skal i gang nu.
Kapel
Kgl. bygningsinspektør har tegnet skitse til kapelbygning med handicapvenligt toilet, redskabsrum
og kapel samt et varmeanlæg, hvorfra der skal skydes varmerør til kirken i 3-4 m dybde.
I skitsen er bygningen med en teglstensblanding, der skal minde om farverne i kirkens kampesten.
Taget er i 45 graders hældning.
MR beslutter, at kirkegårdspersonalet skal præsenteres for det nye forslag, inden der tages
beslutning.
Varmesystem
Kirke inddeles i 4 zoner med føler i hver zone, hvor man kan logge sig ind separat.
En bykirke holder 15 grader, når kirken er lukket (den bruges meget)
En landsbykirke holder 8 grader, når kirken er lukket (den bruges ikke så meget)
Begge typer kirke holder 18 grader ved brug.
En hurtig opvarmning og hurtig afkøling er foretrukket af hensyn til inventaret. Hvorimod det
modsatte er gældende vedrørende orgel.
Er der stadig varmeregulering inde i det nuværende orgel?
Blovstrød Kirke, forventes at få status af bykirke.
Dataloggerne sendes til Jannie, med tanke på en godkendelse til bykirke.
Farver i kirken
Christella Bamford er klar med nye farveforslag på tekstiler til bænke og knæfald og træværk incl.
orgel.

De gamle gavle på bænkene er malet med guld på orange bund. Konservator har, som prøve, malet
den orange farve op, hvilket giver en lille forskel i udtrykket, da det ikke længere er guldfarven, der
ligger øverst.
Skal bænkegavlene males som konservatorens prøve eller skal gavlene males helt op fra bunden
med guld på orange bund?
Dette skal der tages stilling til ved mødet med Christella Bamford.
Nyt møde i dagslys lørdag den 16. nov kl 10.00 eller den 7. dec. kl. 13.00.
Præsteboligen
Byggeansøgning er netop sendt til kommunen ang. byggeri på 1. salen i præsteboligen.
Kristine K. Ravn foreslår, at der startes i stueplan primo januar 2020, uanset om byggegodkendelsen
til 1. sal er kommet, så der kan ske indflytning primo august i stuen.
Man kan fx. starte rensningen af skimmelsvamp allerede nu.
MR har tidligere godkendt, at der etableres en ny dør mellem præstekontoret og kontoret i
præsteboligen. En sådan lydtæt dør findes på lager og byggeriet kunne være en del af det samlede
byggeri.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede ved MR mødet
Kristine K. Ravn, Mathias Harding, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Jørgen Jessen,
Paul Svennesen, Lis Fjellerup, og Hanne Hauberg.
Øvrige
Christine Raft, Preben Holkjær og Gunhild Fjord.
Afbud
Ingen
Referent
Gunhild Fjord
--Godkendelse af referat fra forrige MR-møde
Referat godkendes.
Godkendelse af dagsorden
- Mathias tager punktet Aktivitetsudvalg
- Nyt punkt e under 2. økonomi.
Herefter godkendes dagsorden.
Provst Jørgen Christensen var til stede ved mødet fra kl. 21.30 ifm. forventningssamtale mellem
præst Mathias Harding og Blovstrød Kirkes menighedsråd. Det er fast procedure, når nye præster
starter på det obligatoriske efteruddannelsesprogram.

1. Indkomne skrivelser v/ Hanne Hauberg
Karin Paludan spørger i et brev til MR om det er muligt at kirken kan være åben til kl. 17.00 én dag
ugentlig af hensyn til de, der ikke kan udnytte kirkens åbningstid mellem 9.00 - 15.00 dagligt.
Desuden spørges der om det er muligt at holde aftengudstjenester en gang imellem.
MR beslutter at holde kirken åben til kl. 17.00 på tirsdage fra og med den 5. november 2019.
Der findes allerede visse sene gudstjenester, 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag og andagter ifm.
foredrag i sognegården.
MR beslutter at vente med egentlige aftengudstjenester, til efter renoveringen af kirken.

2. Økonomi v/ Tommy S. Petersen
a. Godkendelse af budget 2020
Tommy S. Petersen gennemgik budget 2020.
MR godkender budgettet.
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b. Aflønning af kommunikationsmedarbejder
Mathias Harding gør et stort arbejde som kommunikationsmedarbejder. Alligevel savnes det, at
kunne annoncere i dags- og ugepressen som de andre kirker benytter sig af.
I budget 2021 vil der igen blive søgt om penge til annoncering.
Ligeledes vil der også i budget 2021 blive søgt om penge til fast stemning af orgelet. Tidligere har
Blovstrød Kirkes organist og orgelstemmer Louise Lund stemt orgelet ad hoc.
c. Fordeling af bevilget udvidelse af driftsbudget 2020
Ændringer fra foreløbigt budget i maj til endeligt budget.
Der er bevilliget 172.000,- kr. som fordeles på følgende måde:
Ekstra løn til organist (fra 50% til 75%) 105.000,- kr.
Ekstra løn til sognegårdsbestyrer (fra 32 til 37 timer) 60.000,- kr.
Rest bruges til kommunikationsmedarbejder 7.000,- kr.
Feriepengeforpligtelsen (173.000,- kr.) betales ikke i 2020, men hensættes til 2021.
d. Indkøb af PC til graverkontor
Graverkontorets PC og skærm skal udskiftes.
MR godkender køb af kirkePC med dertil hørende licenser. Kristine sørger for det videre forløb ifm.
kirkenet.
MR godkender at organist Christine Rafn kan købe en mobiltelefon, hvis hun har behov for en
arbejdstelefon .
e. Skimmelsvamp i præsteboligen og økonomi
MR godkender, at MR betaler for strøm og varme i præsteboligen, så længe præstefamilien bor til
leje, hvor de selv betaler strøm og varme.
Kristine K. Ravn aftaler videre med regnskabskontoret ang. dette.

3. Byggeprojekt i præsteboligen v/ Kristine K. Ravn
Det forventes at byggeprojektet starter primo januar 2020. Imidlertid er byggeprojektet på
præsteboligens 1. sal endnu ikke godkendt af kommunen.
Den endelige tidsplan vil være afhængig af, hvornår der foreligger en byggetilladelse
Det overvejes om byggeprojektet kan starte i præsteboligens stueplan, for at holde tidsplanen med
indflytning primo august 2020.
Præstefamilien er foreløbig genhuset til 31. august 2020.
Der skal lægges varmerør og gulv i spisestue, køkken og gæstetoilet. Der er valgt et massivt
egetræsgulv, der kan tåle at blive slebet ned.
MR betaler for rengøring af præsteboligen samt for opmagasinering af præstefamilien ejendele.
Stiftet betaler for flytning. Det gælder for begge de gange familien skal flytte.
Projektet skal i udbud.
Den økonomiske vurdering forventes drøftet og godkendt på provstiudvalgsmøde 19. nov. 2019.

4. Meddelelser om kirke, kapel og kirkegård v/ Tage V. Andersen
På kirkegården er Kjeld Hansen og Isak Lund næsten færdige med hækklipningen.
Så nu gælder det grandækning. Som noget nyt på Blovstrød kirkegård, vil der primært arbejdes i
ståhøjde ved borde på kirkegården, hvorefter granpynten lægges på gravstedet.
De elektriske varmepaneler i våbenhuset er på samme sikring som det digitale kontrolpanel, der
styrer uret og klokkerne. Hvis varmen sættes op i våbenhuset, slår sikringen fra.
Elektriker er bestilt til opgaven.
Mathias Harding ønsker præstetavlen i kirkens tårnrum opdateret, uden sammenhæng med kirkens
restaurering iøvrigt .
MR godkender at Tage V. Andersen går videre med dette.
Kjeld Hansen er ansat fra marts til og med november. MR har imidlertid tilbudt Kjeld Hansen
arbejde i december med stenarbejde foran sognegården.
Der er ikke kommet svar fra provstiet angående dette.

5. Meddelelser fra tilsynsførende for sognegård og præstebolig v/ Paul Svennesen
To gange har kloakken ved sognegården været stoppet til. Dette skyldes at håndklædepapiret kastes
i toilettet.
Gunhild Fjord undersøger om der er et alternativ til håndklædepapiret.

6. Aktivitetsudvalg v/ Mathias Harding
De kommende aktiviteter er 14. nov. foredrag med Ole Hartling og 17. nov. koncert med Pål Eide.
Mathias Harding oplever at pressen bruger de pressemeddelser der sendes ud, bla. Frederiksborg
Amtsavis og AllerødNyt, men også digitale medier som AOB, Facebook, uni-avisen og kirkens
hjemmesiden er gode reklamesteder.

7. Kontaktperson v/ Hanne Hauberg
Kirkegårdslederen ved Lillerød Kirke havde inviteret kommunens kirker og fagskolen i Roskilde til
møde ang. ansættelse af en lærling/voksenlærling, der evt. kunne komme rundt til de forskellige
kirkegårde.
Blovstrød Kirke ønsker ikke at deltage i projektet.

8. Nyt fra præsterne
Mathias Harding er nu ansvarshavende redaktør for kirkebladet.
Deadline til kommende kirkeblad er 4. dec. 2020.
9. Evt.
--Næste møde torsdag den 28. november 2019 kl. 16.00

