Referat fra MR møde torsdag den 29. oktober 2020
kl. 18.30 i sognegården

Tilstede
Kristine K. Ravn, Mathias Harding, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Jørgen Jessen, Paul
Svennesen, Lis Fjellerup, Hanne Hauberg og Gunhild Fjord.
Afbud
Ingen

---

18.30 Mathias Harding fortsætter med, at fortælle om gudstjenestens historie med særligt fokus
på reformationens betydning i Danmark og Højmesseordningen af 1992.

---

19.00 Arkitekt Janni Hansen, vil besvare spørgsmål omkring renovering af kirken samt
orgelbyggeriet forud for det ekstraordinære MR møde den 11. november 2020, således at
menighedsrådet kan godkende den endelige ansøgning til provsti og stift inden det nye råd
konstituerer sig den 24. november 2020.
Drøftelse af oplægget til ansøgning om kirkerenovering, nyt kapel
og ny materielbygning
Arkitekt Janni Hansen fra Krogh Hansens Tegnestue (herefter KHT) informerede om det udsendte
materiale og svarede på spørgsmål.
For det nye kapel blev det vedtaget, at den 3. udgave af planløsningen og den øvrige udformning
kunne godkendes.
Med hensyn til farvevalget for mur og tag var der lige mange stemmer for forslagene, nemlig 4
stemmer for kampestensfarvet mur med sort tag samt 4 stemmer for rød mur og rødt tag.
Det blev aftalt, at KHT skaffer materialeprøver, og man foretager en ny afstemning, når det nye
menighedsråd samles med 4 nye stemmeafgivere.

For den nye materielbygning blev det vedtaget, at planløsningen og den øvrige udformning
kunne godkendes, dog med den aftalte ombytning af port og indgangsdør.
Desuden vedtog man at etablere en lovpligtig olieudskiller i nedløbet ved materielbygningen.

For kirkerenoveringen blev det aftalt, at KTH undersøger om:
* der findes fotos eller anden bagrund for, at kunne få genskabt de afknækkede englevinger på
prædikestolen.
* om alteret kan rykkes frem, så der dannes et større rum bag alteret til omklædning for præster og
plads til kirketjenere til at arrangere Corona relateret altergang.
* pris på et gelænder i sydsiden ved trinnet i korbuen.
* pris på stole i tårnrummet, hvor bænkene tages ud.

I det omfang det er muligt at udføre disse ting indregnes de i budgettet for kirkerenoveringen.
Det gælder også pris for nye alterlys med palmeoliebrænder samt 12 bænkevaser og 13 bænkestager
(nye eller istandsatte) samt restaurering af 50 særkalke.
I overslaget over forbrug af jordsalgspenge indregnes desuden pris på forbedret lydanlæg i
våbenhuset, højtalere udendørs og trådløst i sognegården. Nuværende anlæg fra 1998. KHT
kontakter Oticon, så projektsum kan sættes af.
4 spots med et mere varmt lys på kirken i vintermånederne.
Desuden diskuterede man anvendelsen af knagerækken i våbenhuset.
Ny og mindre eltavle i skabet i våbenhuset vil skabe plads til, at døren kan åbnes mere, hvilket vil
gøre det nemmere, at bære en kiste ud af kirken.
Er det en mulighed at købe et brugt kirkeskib anslået 10-15.000,- kr.? Kan det komme med i
projektet?
Inden provstiudvalget vil tage stilling til de indsendte 5 % ansøgninger og ansøgningen om brug af
jordsalgspenge til nye borde og stole i sognegården skal regnskabet for 3. kvartal og afklaring af
forsikringsrefusionen for vandskaden i præsteboligen være afklaret.

---

Godkendelse af dagsorden
Punkt 1 a, d og e, udsættes til næste MR møde den 11. november 2020.
Punkt 2 d, Udkast til regnskab for 3. kvartal, udsættes til næste MR møde den 11. nov.
Punkt 2 e, Godkendelse af eksisterende gravsted.
Punkt 2 f, Tilbagemelding fra provstiudvalget.
Punkt 2 g, Ny urnegravplads.
Punkt 5 d, Medarbejdere og arbejdsbyrden.
Punkt 5 e, Lukket punkt.
Punkt 5 f, Repræsentantskabsmøde.
Punkt 8, Sognegårdbestyrerens stilling i fremtiden.
Disse punkter tilføjes, hvorefter dagsordnen blev godkendt.
Godkendelse af referat fra forrige møde den 23. september 2020
Referat fra forrige møde blev godkendt.

9 stk bilag

---

1. Økonomi
a. 3. kvartals regnskab, samt budget 2021
Udsættes til det ekstraordinære MR møde den 11. november.
b. Revisors påtegning 2019
Revisors påtegning 2019 blev taget til efterretning.
c. Revisionsprotokollat – 2019
Revisionsprotokollat 2019 blev gennemgået og underskrevet.
d. Kvartalsrapport 3. kvartal
Udsættes til det ekstraordinære MR møde den 11. november.
e. Endeligt budget afleveret
Udsættes til det ekstraordinære MR møde den 11. november.

2. Nyt fra tilsynsførende for kirke, kapel og præstebolig
a. Nyt kapel, herunder valg af farver for mur- og teglsten.
b. Ny materielbygning
c. Renovering af kirke, orgel, varmesystem og nye farver for interiør m.m.
Disse punkter er behandlet ovenfor.
d. Regnskab og forsikringsansøgning for præstebolig
Det gyngende gulv i præsteboligen er nu udbedret og nu resterer en endelig afregning. Arkitekt
Brian Hansen skal godkende reparation af gulvet inden forsikringssagen kan afsluttes. Derfor
udsættes punktet til næste MR møde den 11. nov. 2020.

e. Supplerende gravsted i reguleringsplanens område 5
En gravstedsejer ønsker at supplere familiens gravsted med nabogravstedet for at kunne bevare
familiens gravsted samlet, selv om dette område er udlagt til kommende plænegravsteder.
Menighedsrådet godkendte dette ønske.

f. Træer på ny urnegravplads
Blovstrød Kirke har fået bevilliget 35.000,- kr. fra 5% midlerne til 10 store træer til den nye
urnegravplads mod Blovstrød Byvej. Træerne vil imidlertid komme til, at stå for tæt og derfor
reduceres antallet af træer til 7.
Stiftet har krævet, at det bliver bornholmsk røn.

3. Nyt fra tilsynsførende for sognegård
a. Manglende færdiggørelse af køkkenet. Formand Hanne Hauberg retter henvendelse til
firmaet.

4. Aktivitetsudvalg
a. Kirkesanger Niels Moltved efterspørger om midler til at få ekstra sangere til gudstjenester i
december.
Niels Moltved skal snakke med præsterne om dette.

5. Kontaktperson
a. Samtlige mus-samtaler med ansatte er gennemført.
b. Det sidste 2-timers kursus i brug af hjertestarteren for ansatte ved kirken og naboer til
kirken ligger i november. Grundet travlhed og Corona-situationen vil det passe bedre at rykke
kurset til januar 2021.
Kontaktperson Hanne Hauberg undersøger om det er mulig at rykke kurset til midt i januar
2021.
c. Allerød Kommune spørger om det er muligt at få en borger i flex-job på
kirkegården, 2 timer 3 gange om ugen.
Da der er pres på opgaverne på kirkegården pt. er der ikke overskud til dette.
d. Kirkesangeren og organisten, der har rådighedtillæg på 28 timer pr. uge, undersøger i deres
respektive fagforeninger, hvor mange ekstra handling/tjenester de er forpligtede til at tage i
dennne Corona-tid. Det er et stort pres, særligt den 24. december, hvor der er 8 tjenester.
e. Lukket punkt.

6. Nyt fra præsterne
Fra og med 1. søndag i advent holdes to gudstjenester hver søndag, nemlig kl. 10.00 og kl.
11.30.
Dette fortsætter til og med juledag. Anden juledag er der én tjeneste og julesøndag også en
tjeneste.
Sognepræsterne opfordrer konfirmanderne til at søge andre kirker i november måned. Særligt
opfordres de til at besøge Engholm Kirke, da den har god plads. Det er ikke muligt at holde to
gudstjenester i november, da der allerede er planlagt dåbsgudstjenester efter højmesserne.
Fra 1. dec. opfordres a-klasserne fra Blovstrød Skole til at komme i kirke i ulige uger og bklasserne fra Blovstrød Skole ligesådan i lige uger. Konfirmanderne opfordres til at deltage i
den sene tjeneste kl. 11.30. Allerød Privatskole opfordres til at søge egen sognekirker.
Kirkesanger og organist opfordres til at kontakte deres fagforeninger og få svar på, hvad kirken
kan kræve af dem ifm. antal tjenester i rap.
Repræsentantsskabsmøde tirsdag 3. nov. kl. 19.00 i Engholm Kirke. Præsterne har ikke været
opmærksomme på dette møde og kan ikke deltage. Kassereren deltager.

7. Evt.
a. Kan vi sælge spejdergrunden i Kattehale for 10.000,- kr. plus at de betaler
sagsomkostningerne?
For pengene kunne kirken købe et nyt hjemme-berettelsessæt?

---

Ekstraordinært MR møde onsdag den 11. november kl. 19.00

MR møde tirsdag den 24. november
kl. 18.00 - 20.00, sidste MR møde i det gamle råd.
kl. 20.00 spisning samt konstituering af det nye menighedsråd.

