Referat for menighedsrådsmødet
torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00

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

Valg af referent: Gunhild Fjord vælges.
Godkendelse af referat fra møde den 29. august 2019
Referat godkendt.
Godkendelse af dagsorden den 26. september 2019
Tage V. Andersen har ekstra underpunkter til pkt. 4.
Pkt. 8 Hjemmesideudvalg erstattes af Pkt. 8 Nyt fra præster.
Herefter godkendes dagsorden.

- ---1. Indkomne skrivelser
a. Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet
Tage V. Andersen oplyser, at Blovstrød Kirke har fået en grøn og glad smiley.
Den er glad i tre år. Men den kan blive rød pr. 1. januar 2020, hvis der ikke er etableret et
rækværk i træ ifm. gangbroen henover hvælvingerne.
b. Provst Jørgen Christensen, deltager i MR-mødet den 31. oktober fra kl. 21.30.
Det er procedure, når der ansættes ny præst, at en sådan forventningssamtale finder sted
mellem MR og den nye præst.

2. Økonomi v/ Tommy S. Petersen
a. Årsregnskab 2017
b. Revisionsprotokollat 2017
Revisionsprotokollatet 2017 var ikke underskrevet i 2018. Derfor underskrev menighedsrådet
protokollatet på dette MR møde.
c. Årsregnskab 2018
d. Revisionsprotokollat 2018
Med undtagelse af et par bemærkninger er der kun positive tilkendegivelser fra
advokatfirmaet.
Revisionsprotokollatet 2018 blev underskrevet af menighedsrådet.

e. Kurser
Der står omkring 21.307,- kr. på kursuskontoen, hvoraf noget vil blive brugt, når den
nyansatte graver skal på kursus i hhv. grandækning og Brandsoft systemet.

3. Byggeprojekt i præsteboligen v/ Kristine K. Ravn
Kristine K. Ravn viser tegning fra Krogh Hansens Tegnestue, der har udarbejdet et forslag til
etablering af 3 værelser samt badeværelse på 1. salen af præsteboligen. Det ene nuværende
værelse i stueplan bliver til bryggers og trappeopgang.
MR godkender forslag til ombygning i præstegården. Herefter skal forslages godkendes i
kommunen.

4. Meddelelse om kirke, kapel og kirkegård v/ Tage V. Andersen
a. Graver situationen ved Blovstrød Kirke i relation til andre kirker.
Kirkegårdsleder fra Lillerød Kirke har foreslået, at kirkerne i provstiet i fællesskab kunne
ansætte en voksenpraktikant, der kunne være sommerfugl mellem provstiets 20 kirkegårde. 11
kirkegårde er allerede i et samarbejde.
MR er enige om, at afvente, da der lige er ansat en ny graver her i Blovstrød, som skal have
mulighed for at falde til.
b. Ansøgning om 5% midler til ekstraordinære udgifter ved graverskift.
Der har været ekstra udgifter over en periode ifm. graverskift, ekstra arbejdstid for at indhente
det udskudte arbejde, øget arbejdstid til gravermedhjælperen, engangsvederlag på 8.000,- kr
gravermedhjælper Kjeld Hansen et engangsvederlag på 8.000,-kr etc. Desuden får.
MR godkender ansøgning til provstiet om 5% midler på 210.800.- kr til dækning af ekstra
udgifter i denne periode.
c. Kirkegårdslåger
Den midterste store dobbelte låge foran kirken kan tilsyneladende ikke repareres.
Derfor er en ny i egetræ er under fremstilling.
MR godkender at Tage V. Andersen søger 5% midler til en ny og dyrere egetræslåge.
d. Referat fra Arbejdstilsynets besøg den 3. september 2019
Arbejdstilsynet har pålagt Blovstrød Kirke, at der inden 1. januar 2020 er etableret et rækværk
i træ ifm. gangbroen over hvælvingerne. Ellers udløser det en rød smiley. Iøvrigt skal
gangbroen være dobbelt så bred som nuværende. Foreløbig er det derfor alene kirkeværgen,
der må gå på gangbroen henover hvælvingerne.
e. Aftale om graverens pasning af præsteboligens have
Det er graverens ansvar, at der bliver slået græs, beskåret træer og buske samt at der bliver
suget blade i præsteboligens have. Desuden skal volden piskes.
Der skal udarbejdes en plejeplan for opgaven, hvor det præciseres, hvad der skal gøres og
hvor ofte.
f. Eventuelle bemærkninger til de udsendte orienteringsnotater om kirkerenovering
og kirkegård
- Det er foreslået at fremstille et optageligt gelænder mellem skibet og korbuen.

- Tom Egelund har rekonstrueret en bænkeende i guld og mørk orange.
- Provstiet har godkendt menighedsrådets reguleringsplan for Blovstrød Kirkegård.

g. Umiddelbare bemærkninger til de tilsendte forslag fra Krog Hansens Tegnestue om orgel
og varmeanlæg
Krog Hansens Tegnestue har lavet en tegning over, hvordan det nye orgel kunne se ud. Med
det spidsbuede vindue i midten og orgelpiber på begge sider i en smuk bue omkring dette.
MR godkender at Krogh Hansens Tegnestue kan gå videre med orgelprojektet, jfr. tegning,
som bilag.
Kamp Kirkevarme har udarbejdet et notat, hvor de beskriver det nuværende forældede
varmesystem i kirken og samtidig præsenterer et nyt varmesystem.
Næste MR møde starter kl. 18.30 hvor Janni Hansen fra Krogh Hansens Tegnestue vil
præsentere Kamp Kirkevarmes forslag til varmeanlæg i kirken. Evt. kommer farvekonsulent
Christella Bamford og præsenterer nye farver ifm. kirkerenoveringen.

5. Meddelelse fra tilsynsførende for sognegård og præstebolig v/ Paul Svennesen
a. Pris på opvaskemaskine samt udsugning
Paul Svennesen præsenterede et tilbud på 111.853,- kr på installation af en ny
opvaskemaskine i sognegårdens køkken. Det overstiger langt det først antagne beløb.
Derfor spørger Paul Svennesen om Brian Hansen fra Krogh Hansens Tegnestue kan påtage sig
opgaven med at indhente de obligatoriske tilbud om forslag til en køkkenplan med ny
opvaskemaskine og udsugning.
MR godkender at Paul Svennesen søger provstiet om 5% midler til dette.
b. Indretning af præstekontor
Der blev bevilget 50.000,- kr af 5% midlerne til indretning af den nye 50% præst’s kontor.
Ikke hele beløbet blev brugt, hvorfor MR søger om, at kunne bruge det overskydende beløb til
indretning af det eksisterende præstekontor.
MR godkender at Paul Svennesen søger provstiet ang. køb af møbler til indretning af
eksisterende præstekontor.

6. Aktivitetsudvalget v/ Kristine K. Ravn
Aktivitetsudvalget har lagt gode planer ind i 2020.
Aktivitetsudvalget håber, at den nyansatte organist Christine Rafn vil være en del af
aktivitetsudvalget.

7. Kontaktperson v/ Hanne Houberg
a. Graverstillingen
Isak Lund er startet som graver i Blovstrød pr. 23. september 2019.
Velkommen til Isak!
b. Organiststillingen
Christine Raft starter som organist i Blovstrød pr. 1. november 2019.
Velkommen til Christine!

b. Gravermedhjælper
c. Kjeld Hansen bliver ansat i december måned til et allerede godkendt flisearbejde og videre i
januar og februar til afholdelse af ferie, efter nærmere aftale med provstiet. Flisearbejdet
består af en gang fra graverkontoret til kirken samt brostenskanter omkring græsarealer på
sognegårdens forplads.
MR godkender at der søges 5% midler til gravermedhjælperens arbejde med dette.

8. Nyt fra præster
En nabo til kirken har rettet henvendelse til menighedsrådet, om det er muligt, at ændre
morgenringningen fra klokken 7.00 til klokken 8.00.
MR godkender at morgenringningen skal foregå kl. 8.00 hele året.
Fotografering ved kirkelige handlinger er nu tilladt i begrænset omfang, nemlig ved ind- og
udgang ifm. den kirkelige handling. Bagefter kan der fotograferes i kirken.

9. Evt.
a. Landemode den 5. oktober 2019
Jørgen Jessen og Preben Holkjær deltager.
b. Kirkeblade mangler ved Allerød Park, til sognebåndsløsere
Der er sket en fejl ifm. udsendelsen af kirkebladet. Dette er nu genoprettet og vi beklager
overfor de, der oplevede at vente på kirkebladet.

Næste møde 31. oktober 2019 kl. 18.30
Næste MR møde starter kl. 18.30 hvor Janni Hansen fra Krogh Hansens Tegnestue vil
præsentere Kamp Kirkevarmes forslag til varmeanlæg i kirken. Evt. kommer farvekonsulent
Christella Bamford og præsenterer nye farver ifm. kirkerenoveringen.

