
Menighedsrådsmøde nr. 5/2018           

i Lillerød Sognegård, lokale 1 
Tirsdag den 29. maj kl. 19 – spisning ved PJ kl. 18.30 
 
Indkaldte: Indkaldte: Lars Bacher (LB), Bente Bjerre (BB), Jørn Buchholt (JB), Kirsten Drigsdahl 
(KD), Elisa Hansen (EH), Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ), Per Jensen (PJ), Helge Jørgensen 
(HJ), Bjarne Attrup Mejer (BAM), Jacob Bach Meldal (JBM), Carsten Mulnæs (CM), Kate Pepke 
Pedersen (KPP), Peter Kryger Sander (PKS), Michael Ungstrup (MU). 
 
Medarbejderrepræsentant: Jan Larsen (JL) indkaldt. 
 
LB, JB, PJ, HJ, BAM, JBM, CM, KPP, PKS, MU, EH, EHJ, KD, BB 
 

Afbud: Elsebeth Hougaard Jensen, Bjarne Attrup Mejer 

Ikke mødt: 

Ordstyrer: Lars Bacher 

 
Dagsorden: 
 
1. Lukket punkt: Statusorientering ved formand  
(bilag uddeles på mødet) 

Bilag udleveret og formandens 
orientering taget til efterretning.  

2. Godkendelse af dagsorden Pkt. 5 er lagt op til beslutning. 

3. Bente Hjorth fortæller om projekt sorggrupper Menighedsrådet sætter stor pris på 
initiativet fra Bente Hjorth og Elsebeth 
Hougaard Jensen. 

Nyt fra kasserer  

4. 1. Kvartalsrapport til godkendelse (bilag 2-5)  Godkendt med udførlige 
kommentarer, der medsendes til 
provstiet. Kasserer Bente Bjerre 
udarbejder en ansøgning til provstiet 
om dækning fra 5%-midlerne af 
ekstraudgifter i forbindelse med 
omlægning af kontorfunktionen og 
omkostninger som følge af uforudset 
stort vikarforbrug for kirkesangere.  

5. Lillerød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27310028, 
Budget 2019. Bidrag Budget afleveret d. 29-05-2018 
17:02. Fremlægges med anlægsønsker (bilag 6) 

Godkendt – med ændringer: MR 
ansøger på bilag 5 om øget 
driftsramme på 210.000 i stedet for 
det indberettede 320.000 for at kunne 
opretholde aktivitetsniveauet fra 
tidligere år. Idet den forventede 
opnormering af sognepræst til fuld tid 
burde have fremgået af bilag 4. Dette 
beløb er indeholdt i driftsrammen, 
men skal senere flyttes inden for de 
indberettede driftskontotal. Indsendt 
bilag 6 er med personaleønsker til 
anskaffelser. I forventning om øget 
driftsramme frafaldes: el-flygel og 
gulvvaskemaskine, der ikke kan 
udsættes til næste år samt nodetavle, 
podium, køleskab og infotavle. 



Efter provstesyn vil menighedsrådet 
fremsende en prissat synsprotokol 
over store anskaffelser og 
vedligeholdelsesarbejder til 
provstiudvalget, da der i budgettet ikke 
har kunnet tages højde for nogen af 
delene.  
 
Budgetsamråd er 4. september kl. 19. 
Formand og kasserer deltager. 

Nyt fra kontaktperson  

6. Ny kirkesanger Ditte Andersen ansat Orientering modtaget 

 Udvalg med Klaus Jørgensen, Peter 
Kryger Sander og Carsten Mulnæs om 
personalehåndbog er gået i gang. 

Nyt fra kirkeværge  

7. Provstesyn d. 7. juni ved kirkeværge Jørn Buchholt Kirkeværge orienterede 

8. Nedsættelse af en arbejdsgruppe om ideer til 
kirkerestaurering i forbindelse med kalkning 2020 ved 
sognepræst Carsten Mulnæs 
(bilag 7) 

Bilag fremlægges på kirkesyn, hvor 
provsten er til stede. Projektet er 
indarbejdet i budgetbidrag 2019. Et 
udvalg mødes efter sommerferien for 
at brainstorme: Elisa Hansen, Kate 
Pepke Pedersen, Per Jensen, Jørn 
Buchholt og Carsten Mulnæs. 

Beslutninger  

9. Deltagelse på Aktiv fritid ved næstformand KPP 18. august 10-13. Ansvarlige er Lars 
Bacher og Per Jensen. Korleder og 
organist er orienterede, så koret kan 
medvirke. 

10. Menighedsrådsvalg ved valgudvalgsformand KPP Der afholdes menighedsmøde og 
orienterings- og opstillingsmøde til 
valg til menighedsrådet d. 11. 
september kl. 19. I tilfælde af 
kampvalg foregår det d. 13. 
november. Valgudvalgsformand Kate 
Pepke Pedersen sammenkalder 
Bjarne Attrup Mejer og Kirsten 
Drigsdahl til forberedende møde i 
august.  

Nyt fra præsterne  

11. Næste møde 25. juni 19.  
Per Jensen laver mad kl. 18.30  

12. Evt. Ros til personalet ved både 
sommerfest og afholdt orgel-til-orgel-
tur. Organist gjorde det rigtigt godt.  
 
Tur til Hillerød Slotskirke var en god 
udflugt med 40 deltagere.  

 

 

Med venlig hilsen – Carsten Mulnæs, sekretær  



 

 


