Referat fra ekstraordinært MR møde
onsdag den 11. november 2020 kl. 19.00 i sognegården
Til stede: Kristine K. Ravn, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Jørgen Jessen,
Paul Svennesen, Lis Fjellerup og Hanne Hauberg.
Afbud fra: Mathias Harding
Referent: Tommy S. Petersen.

Godkendelse af dagsorden
• Punkt 1: ændres fra ”Nyt varmesystem i kirken” til ”Nyt om projekter ”
• Nyt punkt 5: Spejdergrunden
Herefter godkendes dagsorden.
1. Nyt om projekter
Tage gennemgik ændringer i projekterne:
• Janni Hansen har fastslået, at den ønskede håndliste i korbuens sydside ikke kan gøres
flytbar, da det ikke vil blive stabilt nok.
• MR havde foreslået at flytte knæfaldet frem. Men det er der ikke plads til.
• På den oprindelige tegning af koret var knæfaldet bredere end det nuværende. Det var en
fejl. Tegningen er rettet til, så det fremgår at knæfaldet ikke må blive bredere, end det er nu.
• Omfanget af prædikestolens reparationer bør tage udgangspunkt i såvel Gørløse som
Snostrup kirker, og de bør fastlægges sammen med Nationalmuseets konsulenter.
• Der er indføjet et afsnit om knagerækken i våbenhuset.
• Der er tilføjet, at vi ønsker et nyt lydanlæg, så man kan følge med i gudstjenesten fra
sognegården.
• For kapellet er der tilføjet beplantning og belægning omkring kapellet
• For materielbygningen er tilføjet en lovpligtig olieudskiller
• Med de ønskede ændringer kommer det samlede projekt inkl. præsteboligen til at koste ca.
16,7 mio., hvilket er ca. 1,2 mio. dyrere end tidligere.
2. Ansøgning til provstiet om kirkerenovering.
a. Byggesagssystemet
Der er lavet et nyt system for indsendelse af byggesager med en tjekliste, så man husker at
medsende alle relevante bilag.
Kirkerenoveringen forventes at blive afsluttet i 2022.
b. Forsikringsregnskab for præsteboligen
Tage gennemgik oversigten over forsikringsrelevante udgifter, som løber op i 561.209 kr.
Tage fremsender opgørelsen med bilag til forsikringsenheden.
Tommy fremsender en 5 % ansøgning til provstiet på et likviditetslån på kr. 120.000. Lånet
tilbagebetales, når forsikringssagen er afsluttet.
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3. Godkendelse af 3. kvartals regnskab.
Tommy gennemgik kvartalsrapporten, som udviser et underskud på kr. 411.550 i forhold til det
budgetterede, hvilket hovedsageligt skyldes, at vi pga. forsinkelse af kirkerenoveringen har
fejlbudgetteret med prisen for opvarmning af kirken i 2020, og at vi har haft vandskade i
præsteboligen.
Vi forventer, at underskuddet bliver dækket, når vi får penge for vandskaden fra forsikringen
Kvartalsrapporten blev herefter godkendt.
4. Godkendelse af budget 2021.
Tommy gennemgik budget 2021
MR godkendte budgettet: Blovstrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19576515, Budget 2021, ,
Endelig budget afleveret d. 22-10-2020 18:22

5: Spejdergrunden
Vi besluttede på sidste møde at sælge spejdergrunden for 10.000 kr.
Men den er vurderet til ca. 43.000 kr., og vi må ikke sælge den væsentligt billigere end vurderingen.
Tage spørger spejderne, om de vil være interesseret i at købe grunden til ca. 43.000 kr. plus
sagsomkostninger vel vidende, at der pga. af fredningen ikke må bygges eller drives landbrug på
grunden.
Næste møde
Mødet d. 24. november er rykket fra kl. 18.00 til kl. 19.00.
Det nye råd konstituerer sig samme aften d. 24. november kl. 20.00
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