Referat af menighedsrådsmøde
Blovstrød Sognegård den 2. juni 2016 klokken 10:00
Tilstede:
Kristine K. Ravn (fmd.), Leif Nygaard (nfm.), Jonna Rasmussen (kas.), Gerda Jørgensen,
Conny Boisen, Karen Otte og John G. Andersen.
Samt Annette Wilms og Mette Holme Jensen
Afbud:
Poul Jensen og Elsebeth Hougaard Jensen.
Bilag:
A: Foreløbigt budget for 2017.
B: Referat fra Kirke- og kirkegårdsudvalget.
C. Ansøgning fra gravstedejer om at have to vaser ved et urnegravsted i plænen.
D: Imødekommelse af ansøgning om ændring af tildelte midler samt ansøgning.
Ordstyrer:
Kristine K. Ravn
1.1 Godkendelse af nærværende dagsorden
Dagsorden godkendt med den tilføjelse, at en henvendelse skrevet til Leif Nygaard
modtaget 31. maj fra Senior Rotary behandles under punkt 10 Eventuelt.
1.2 Valg af referent.
Kristine K. Ravn valgt.
Der vedtages en anderledes praksis vedr. referat, da mødeleder og referent er samme
person: Menighedsrådets medlemmer skriver efter mødet under på et beslutningsreferat.
Undervejs i mødet læser formanden beslutningerne op. Efter mødet skrives et mere
detaljeret referat. Dette bliver offentligt tilgængeligt, men vil først blive sendt rundt på mail
til rådets medlemmers godkendelse.
Denne praksis vedtages enstemmigt.
2.1 Præsentation af Annette Wils og Mette Holme Jensen fra Det Fælles
Regnskabskontor
Annette Wilms viser, hvordan budgetter i fremtiden vil se ud, og introducerer, hvordan et
overblik over kirkens økonomi løbende kan fås via procenttal.
Annette Wilms skitserer endvidere, hvordan samarbejdet mellem menighedsrådet og
regnskabskontoret i fremtiden vil komme til at være. På længere sigt vil regnskabskontoret
inden menighedsrådsmøder orientere kassereren om den aktuelle økonomiske status og
stedets kasserer vil på den måde holde menighedsrådet orienteret.
Der spørges ind til, hvordan betaling af almindelige bilag i fremtiden vil foregå? Dette vil
for sognebørn opleves at ske som hidtil, bare med den forskel, at ”Pouls bakke” bliver til
”Jonnas bakke”.
2.2 Godkendelse af foreløbigt budget for 2017
2.2.1 Gennemgang af foreløbigt budget 2017 ved Annette Wilms.
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2.2.2 Drøftelse af foreløbigt budget 2017 i menighedsrådet
Gerda Jørgensen spørger ind til, om det ikke bliver nødvendigt med flere penge til
minikonfirmander på grund af den nye skole i sognet, Allerød Privatskole. Annette Wilms
forklarer, at der ansøges om flere penge netop til minikonfirmander.
Leif Nygaard foreslår, at projekt med udvidelse af parkeringspladsen skydes til 2018, hvor
kirken også skal gennemrenoveres. Han foreslår, at man laver en samlet ansøgning til
renoveringen af kirken, nyt orgel og ændret parkeringsplads, hvor man søger om at få en
del af de penge, som salget af kirkens jord har indbragt stiftet.
John G. Andersen (kirkeværge) slutter sig til dette og informerer om, at der endnu ikke er
indhentet noget egentligt tilbud på projektet omkring en udvidelse af parkeringspladsen.
Det diskuteres på Gerda Jørgensens foranledning, hvor stort behovet er for en udvidelse
af parkeringspladsen, og et enigt råd beslutter at projektet vedr. ny parkeringsplads samt
belysning skubbes fra budget 2017 til budget 2018.
Kristine K. Ravn spørger ind til status på projektet vedr. kapellets tag.
Leif Nygaard informerer om, at det regner ind i kapellet, og at arkitekten er blevet sat i
gang med at se på sagen. Muligvis i samarbejde med Lars Lund (der har lavet et
tegningsforslag til en løsning), men ingen tilstedeværende er præcis klar over, hvad status
på projektet er. Et enigt menighedsråd beder kirkeværge John G. Andersen om at være
tovholder og i samarbejde med arkitekten og evt. Lars Lund, at indhente nødvendige tilbud
på projektet og i det hele taget gå videre med det inden næste menighedsrådsmøde.
Annette Wilms forklarer, at pengene som er afsat til nyt tag på kapellet vil kunne flyttes
med ind i 2017.
Det drøftes hvad der præcist skal laves i 2018, hvis man kan få penge til det: kalkning,
ændring af varmesystem, gulv og renovering af våbenhus. Annette Wilms gør
opmærksom på, at der er afsat 300.000 kr. til kalkning og at dette muligvis ikke er nok til
en større renovering af kirken. Menighedsrådet beslutter derfor at hæve beløbet til to
millioner kroner til renovering af kirken til budget 2018.
2.2.3 Godkendelse af foreløbigt budget 2017.
Menighedsrådet godkender budget 2017 med følgende identifikationslinje: Blovstrød
Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19576515, Budget 2017, Bidrag budget afleveret d. 01-062016 13:14 med følgende ændringer: Anlægsprojektet for 2018 “projekt kalkning af kirken
indvending” ændres til “renovering af kirken.” Og beløb ændres fra 300.000 kroner til to
millioner kroner. Begrundelsen ændres til samlet renovering af kirke herunder kalkning,
undersøgelse af varmesystem og nyt eller renovering af gulv i våbenhus. Nærmere projekt
udarbejdes). De to anlægsprojekter vedr. parkeringsplads flyttes til 2018.
2.2.4 Ny praksis vedr. udbetaling af honorarer
2.2.4.1 Gennemgang af forslag fra økonomiudvalget om, at honorarer til
menighedsrådsmedlemmer fremover udbetales bagudrettet i november fremfor som hidtil
forudrettet i januar.
2.2.4.2 Drøftelse i menighedsrådet
Det drøftes hvem der egentligt får honorarer samt hvad en kontaktpersons arbejdsopgaver
består i.
2.2.4.3 Godkendelse af indstilling fra økonomiudvalget
Et enigt menighedsråd godkender forslaget fra økonomiudvalget.
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2.2.5 Ny praksis vedr. honorering af kasserer
2.2.5.1 Gennemgang af forslag fra økonomiudvalget (minus Jonna Rasmussen, der er
inhabil under punktet) om at kassererposten i fremtiden honoreres med et beløb på 5000
kr. pga. flere nye arbejdsopgaver
2.2.5.2 Drøftelse i menighedsrådet
Gerda Jørgensen spørger, om det mon er muligt at indføre dette nu, da den siddende
kasserer allerede nu får væsentligt flere arbejdsopgaver end hidtil. Dette mener man ikke
er muligt.
2.2.5.3 Godkendelse af indstilling fra økonomiudvalget
Enstemmigt vedtaget.
2.2.6 Dankort til medarbejdere
2.2.6.1 Gennemgang af forslag fra økonomiudvalget om anskaffelse af dankort til Gunhild
og Michael.
2.2.6.2 Drøftelse i menighedsrådet
2.2.6.3 Godkendelse af indstilling fra økonomiudvalget
Enstemmigt vedtaget med en beløbsgrænse på 10.000 kr.
Beslutning om ny regnskabsinstruks
2.2.7.1 Gennemgang af forslag fra økonomiudvalget om opdatering af regnskabsinstruks.
2.2.7.2 Drøftelse i menighedsrådet.
2.2.7.3 Godkendelse af indstilling fra økonomiudvalget herunder de nødvendige
Enstemmigt vedtaget. Regnskabsinstruksen bliver underskrevet.
Praksis omkring gravsteder i plænen
2.2.8.1 Orientering om ansøgning fra gravstedsejer om lov til at have to vaser på
plænegravsted. Se bilag.
2.2.8.2 Drøftelse i menighedsrådet
Leif Nygaard informerer om, at det vil skabe præcedens, hvis menighedsrådet giver lov til
det.
Conny Boisen foreslår, at man kontakter ansøgeren og foreslår dem, at de opgiver
plænegravstedet og i stedet giver dem et nyt gravsted. Selve skiftet sker omkostningsfrit.
2.2.8.3 Beslutning vedr. spørgsmålet om de to vaser
Et enstemmigt menighedsråd giver afslag på ansøgningen. Menighedsrådet beder
formand Kristine K. Ravn om at kontakte gravstedsejeren og fortælle at det er blevet til et
afslag. Men samtidig tilbyde gravstedsejeren, at de omkostningsfrit kan få flyttet urnen til
et urnegravsted, hvor det er muligt at have mange blomster etc. Hvis de ønsker dette, skal
de kontakte graveren eller gravermedhjælpen.
3. Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
1. Orientering om godkendelse fra provstiudvalget til at 192.500 kr. som er afsat til
istandsættelse af stendige i stedet bruges på kapellets tag.
Der søges i stedet om 192.500 kr. til stendiget i 2017.
3.2. Orientering om ny praksis vedr. kassererens opgaver
Pouls bakke omdøbes til ”Jonnas bakke” men fungerer efter samme princip. Jonna
tømmer den cirka en gang om ugen for bilag som hun samler sammen, underskriver og
sender til regnskabskontoret.
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K. ravn understreger, at det er vigtigt man kommer med originale bilag og at man også får
bilag hvis man køber noget på kirkens konto hos bageren eller Rema. Menighedsrådet
takker Jonna Rasmussen for at ville påtage sig den nye større kassereropgave.
3.3. Ubudne gæster på kirkegårdstoilettet
Kristine K. Ravn informerer om, at der i den senere tid ofte været ubudne overnattende
gæster på kirkegårdstoilettet og foreslår en periodevis aflåsning af toiletterne efter
graveren og gravermedhjælpens vurdering. Et enigt menighedsråd tilslutter sig dette.
3.4. Tak fra Rødovre Konventet.
Kristine K. Ravn informerer om, at en stor tak er modtaget fra Rødovre Konventet for at
måtte låne kirke og sognegård til foredrag og gudstjeneste.
Kristine K. Ravn spørger til menighedsrådets holdning til at stedets præster låner
sognegården til konvent vederlagsfrit, da der har været noget tvivl i det konkrete tilfælde
og hun ønsker noget at rette sig efter i fremtiden.
Leif Nygaard informerer om, at det afviger fra tidligere praksis, men et enigt menighedsråd
støtter af stedets præster ikke skal betale for at låne kirke og sognegård til konventer.
3.5. Forslag om at kirken meldes ind i Tværkulturelt Center. 1100 kr. årligt.
Tilbuddet drøftes kort. Conny Boisen foreslår, at menighedsrådet ikke melder sig ind, men
fortsætter samarbejdet omkring afholdelse af gudstjenester. Dette støttes af et flertal i
menighedsrådet.
3.6. Dispensation vedr. udlån af sognegården til Gunhilds sølvbryllup.
Kristine K. Ravn har modtaget ansøgning fra Gunhild om at afvige fra gældende regler for
brug af sognegården vedr. musik samt tidspunkter for afholdelse af fest. Menighedsrådet
imødekommer enstemmigt ansøgningen om at gøre en undtagelse fra reglementet.
Leif Nygaard informerer om, at Michael ligeledes måske ønsker at låne sognegården til
sin 40 års fødselsdag. Hvis det skulle blive aktuelt, imødekommer menighedsrådet også
dette ønske.
3.7. Status på børnekor
Punktet springes over af tidshensyn. Svar på ansøgning om penge til børnekor behandles
af provstiudvalget den 15. juni 2016.
4. Nyt fra udvalg
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Der henvises til referat fra sidste KK-møde bilag B samt punktet vedr. budgetdrøftelser
2.2.2.
b. Aktivitetsudvalg
Intet at bemærke
c. Distriktsforeningen
Intet at bemærke
d. Fælles aktivitetsudvalg.
Gerda Jørgensen informerer om, at der er afholdt cykeltur rundt mellem kirkerne i Allerød-
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området. Man var meget begejstrede for Michaels rundvisning og hans fortælling på
kirkegården i Blovstrød. Menighedsrådet takker Michael for denne ekstra indsats.
Fordele og ulemper ved forskellig praksis vedr. betalingsfordelingsnøgle mellem sognene
diskuteres kort.
e. Hjemmesideudvalg.
Kristine K. Ravn informerer om, at Gunhilds mand har overtaget hjemmesiden nu og vi er i
opstartsfasen. Det bemærkes fra flere medlemmer af menighedsrådet, at man synes
hjemmesiden er flot.
5. Meddelelser fra kontaktpersonen og næstformanden
- Leif Nygaard henviser til hjemmesiden alt om Blovstrød for sidste nyt vedr. status på
salget af kirkens jord. Menighedsrådet takker Lars Lund for sin store indsats i forbindelse
med salget.
6. Meddelelser fra kirkeværgen
John G. Andersen fortæller at ”Obicon” den 9. maj har affotograferet kirken, i forbindelse
med rystelser ved den nye vejføring. Der er opsat følere i kirkegårdsmuren og bag alteret
som holder øje med rystelser.
7. Meddelelser fra præsterne
Punktet springes over af tidshensyn.
8. Meddelelser fra kasseren
Punktet springes over af tidshensyn.
9. Næste møde
Næste møde er den 25. august kl. 10.
10. Eventuelt
- Drøftelse i forbindelse med menighedsrådsvalg 2016
Det blev drøftet hvem der ønsker at genopstille til menighedsrådet og hvem man evt.
kunne spørge om de ønskede at stille op. Der kommer til at ske en stor udskiftning i
Rådet.
- Leif Nygaard har modtaget en forespørgsel fra Senior Rotary som ønsker at vide, i
hvilken grad de stadig kan benytte sognegårdens lokaler. Menighedsrådet beder Kristine
K. Ravn tage kontakt og informere dem om beslutningen fra sidste menighedsrådsmøde,
hvor man enstemmigt besluttede at Senior Rotary fra næste efterår ikke længere kan låne
sognegårdens lokaler til frokost, da lokalerne alle dage på nær fredag er optaget fast
(børnekor (mandag), minikonfirmander (torsdag) og konfirmander (tirsdag) fra Blovstrød
Skole og Allerød Privatskole samt Seniorklubben (onsdag) og begravelseskaffe (fredag).
Menighedsrådet foreslår Senior Rotary, at man evt. kan benytte lokalerne om aftnen i
stedet.
Kristine K. Ravn beklager at der har været en uklar kommunikation med Senior Rotary fra
menighedsrådets side dels på grund af menighedsrådets formandsskifte og dels på grund
af Senior Rotarys formandsskifte.
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Menighedsrådsmøder 2016
25. august, 29. september og 27. oktober og 24. november
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