Referat af menighedsrådsmøde 6. dec. 2016
Blovstrød Sognegård 6. december kl. 20
Til:
Line Kristiane Vincentz Larsen, Christina Winther-Poulsen, Tommy Smedegaard Petersen, Jørgen
Jessen, Hanne Hauberg, Agnethe Schultz, Tage V. Andersen, Elsebeth Hougaard Jensen og
Kristine K. Ravn.
Afbud: Agnethe Schultz, Tommy Smedegaard Petersen og Elsebeth Hougaard Jensen
Bemærk: Dagsorden samt alle bilag printes til alle inden mødet!
Bilag
A: Referat fra det konstituerende menighedsrådsmøde d. 30. november 2016
B: Notat vedr. salg af jord
C: Referat fra menighedsrådsmøde oktober 2016
D: Udspil til en gavepolitik
Ordstyrer:
Line Kristiane Vincentz Larsen

1.1 Godkendelse af dagsorden
Rod i bilagene.
Bilag A var fejlagtigt ikke printet ud.
Dagsorden godkendt, efter den seneste version blev printet og uddelt.
Eneste kommentar var, at kontaktpersonen skal have et punkt under meddelser fra….

1.2 Godkendelse af referat fra det konstituerende møde den 30. november. Se bilag A.
Christinas fulde navn staves Christina Winther Poulsen.
Niels Moltved (med.arb,rep.) skal med på listen over menighedsrådsmedlemmer.
1.2. Valg af referent
Gunhild

2.1.0. Vedr. jordsalg og evt. afslag i pris.
Tidligere formand for MR, Lars Lund, er MR’s konsulent vedr. salg af matrikel 1.m Blovstrød,
By Blovstrød.
2.1.1 Information og drøftelse i menighedsrådet
Lars Lund informerede grundigt om status på jordsalget og refererede fra et møde dags dato med
provstiudvalget, hvor han og TVA deltog. På mødet blev status i salget gennemgået i detaljer.
Provstiudvalget foreslog herefter, at der gives et afslag i købssummen på 1,5 mill. plus moms,
grundet jordbundsforholdene. Provstiet anbefalede derudover, at der udarbejdedes et dokument
der dokumentere, at punkt 10.1.1 i den betingede købsaftale er opfyldt.

Baggrund for ovenstående.
En jordbundsundersøgelse viser, at jorden visse steder ikke er så stabil som først antaget. Nogle
fundamenter kræver ekstra armering, andre afrømning/sandfyldning samt nogle, der både kræver
ekstra armering og afrømning/sandfyldning Det vil medføre en merudgift på 3 mill plus moms for
ekstra fundering.
Det er aftalt, at landinspektørfirmaet LE34, der for menighedsrådets regning skal matrikulere
hovedparcellen (m.1.) først får betaling for dette arbejde når MR har modtaget 1. rate af
købssummen (ultimo april 2017).
2.1.2 Afstemning
Menighedsrådet godkender enstemmigt, at der et bliver et afslag i købssummen på 1,5 mill plus
mons grundet jordbundsforholdene.
Menighedsrådet godkender, at Lars Lund tager kontakt til menighedsrådets jurist (Agrovi) med
henblik på at udfærdige et dokument, efter hvilket punkt 10.1.1 i den betingede købsaftale er
opfyldt.
2.2.0. Beslutning om brug af evt. budgetoverskud
2.2.1. Orientering ved KKR og TSP om det forrige menighedsråds oplæg. Se bilag C
Annette Wilms anbefaler, at vi ikke køber mere i år, da der formentlig ikke bliver noget overskud.
2.2.2. Afstemning

2.3.0 Drøftelse og beslutning om ændring af underskriftberettiget
2.3.1 Orientering ved Line Larsen
AS ønsker ikke at være underskriftberettiget.
TSP bliver enstemmigt valgt som underskriftberettiget.
2.3.2 Afstemning
2.4.0 Drøftelse og beslutning om ændring af formand for KKP-udvalget samt
aktivitetsudvalget
2.4.1 Orientering ved Kristine Ravn
- Line træder ind i KKP-udvalget.
- AS ønsker at trække sig fra posten som formand for aktivitetsudvalget.
2.4.2 Afstemning
CWP bliver enstemmigt valgt som formand for aktivitetsudvalget.

3.0 Indkomne skrivelser og orientering fra formanden
- 12. marts har Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. LKVL foreslog menighedsrådet, at
deltage. Menighedsrådet ønsker dog ikke denne gang at være med i indsamlingen.
- Kirkemiministeriet, provstiet og andre har kurser i menighedsarbejde. KKR mener at
menighedsrådet bør betale disse kurser, hvis nogen er interesseret i dette.
3.1 Udspil til en gavepolitik. Se bilag D.
Bilag D, i parentesen over ansatte, mangler graveren at nævnes. Foreslaget om en gavepolitik som
nævnt i bilag D, bliver enstemmigt vedtaget. HH bliver ansvarlig for gavekassen og etablering af en
liste over mærkedage.

4. Nyt fra udvalg
a. KKP udvalg
TVA foreslår at punktet ’KKP-udvalg’ og punktet ’meddelser fra kirkeværgen’ slås sammen.
b. Aktivitetsudvalg
AS ønsker at træde ud af aktivitetsudvalget.
CWP bliver enstemmigt valgt som formand.
c. Fælles aktivitetsudvalg
AS ønsker at træde ud af fællesaktivitetsudvalg
d. Hjemmesideudvalg
Rose foreslår mere reklame for voksenkoret på hjemmesiden. Dette er videregivet til webmaster.
5. Meddelelser fra kirkeværgen
TVA tilbyder at slukke for spot på kirken på lørdage, så der ikke er tændt i dagtimerne.
Der er muligvis rotter på hjørnet af værkstedet og graverkontoret, samme sted hvor der tidligere på
året, blev udskiftet et rør. Der kommer fagfolk og undersøger sagen den 7. dec.
Der er endnu ikke kommet prisfastsættelser til det nye takstblad.
6. Meddelelser fra præsterne
- KKR har aftalt med TSP om at lave en kollektliste. 12 formål fordelt på et år, hvilket bla. betyder
at kollekten om søndagen, kan lægges i pengeskabet og samles til banken én gang om md.
- MobilePay overvejes til brug ved foredrag etc. Og muligvis også som alternativ til kollektbøsserne.
KKR arbejder videre med dette.
- Provstiet har bevilget 18.000,- kr. til en underviser til minikonfirmander i 2017.
7. Meddelelser fra kassere

8. Næste møde: 26. januar 2017 kl. 19.00

9. Eventuelt
JJ foreslår, at K. Thomsen kommer og giver et tilbud på at gennemgå varmesystemet i kirken.
Systemet holder ikke de 18 grader, når det tændes. Det er ikke hensigtsmæssigt på denne tid af
året. Til trods for opfordringen om ikke, at bruge flere penge i år, foreslår menighedsrådet TVA at
snakke med TSP. TVA har hermed grønt lys til at gå videre med sagen.
Der er ledige ruter på kirkebladsomdelingen. HH tager 5’eren og CWP og TVA deler 6’eren.
HH foreslår at genoptage menighedsrådets nytårskur med ægtefæller.
Rådet beslutter at holde nytårskur med ægtefæller og ansatte lørdag 14. jan i sognegården.

