
Menighedsrådsmøde nr. 2/2019 
i Lillerød Sognegård, lokale 1

Torsdag den 24. januar kl. 19.00 - spisning kl. 18.20


Indkaldte:  
Anker Nissen (AN)  
Annemarie Timmermann (AT) 
Arne Frost Nielsen (AFN)  
Bente Bjerre (BB)  
Carsten Mulnæs (CM)  
Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ)  
Helge Jørgensen (HJ)  
Jacob Bach Meldal (JBM) 


Jørn Buchholt (JB)  
Kate Pepke Pedersen (KPP)  
Kirsten Drigsdahl (KD)   
Lars Bacher (LB)  
Michael Ungstrup (MU)  
Per Jensen (PJ) 
Peter Kryger Sander (PKS)  

Medarbejderrepræsentant: Jan Larsen (JL) indkaldt.

Referent: Klaus Jørgensen


Afbud:  
Lars Bacher (LB)


Dagsorden: 

Provsten overværede mødet og startede med en orientering om sin 
tilstedeværelse.


1. Godkendelse af dagsorden 
For at undgå gentagelse af problemer med manglende modtagelse af 
bilag i visse emailklienter, sendes kommende menighedsrådsbilag og 
dagsordener i een samlet pdf. 
 
Print af dagsorden samt bilag kan efter aftale hentes på kirkekontoret. 
 
BB: Personalehåndbogsudvalg skal tilføjes udvalgslisten. Tilføjet 
dagsorden som pkt. 7e. Beslutning om at næstformanden bemyndiges til 
at attestere i formandens fravær skal på dagsordenen. Tilføjet dagsorden 
som pkt. 10 A. 
 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af forretningsorden for menighedsrådet (bilag 1) 
Forretningsorden godkendt. 



 

3. Godkendelse af vedtægter for kirkeværge (bilag 2) 
Vedtægter godkendt med følgende bemærkninger: 
§3: Tilføjelse af konkrete bygninger 
§9: Rettelse af tekst til“Byggesagkyndig fører synsprotokol, …” 
§9: Tilføjelse af “Provst har ansvaret for (…) indsende udskrift af 
synsprotokollen til provstiudvalget.” 
BB foreslår dokumentation af inventar. CM foreslår at benytte fotos som 
dokumentation. 

4. Godkendelse af vedtægter for kontaktperson (bilag 3)  
Vedtægter godkendt med følgende tilføjelser: 
PKS: Ferieplan udarbejdes kvartalsvis, er bindende for kommende måned 
og skal fremgå af Kaboo. 
BB: Varsles ferie skriftligt? MU: Skal fremgå af personalehåndbog. 
EHJ: Planlægning forestås udelukkende af kontaktperson 
 
 

5. Godkendelse af vedtægter for kasserer (bilag 4) 
Vedtægter godkendt. 
 

6. Godkendelse af vedtægter for sekretær (bilag 5)  
§6 slettes, vedtægter herefter godkendt. 
 

7. Beslutning om nedsættelse af udvalg og valg af medlemmer til disse 
a) Koncertudvalg, medlemmer: 

Kyunghee Kim, Kirsten Drigsdahl, Per Jensen, Poul Erik Friis-Larsen. 

b) Foredragsudvalg (nyt), medlemmer: 
Annemarie Timmermann, Carsten Mulnæs, Arne Frost Nielsen. 

c) PR-udvalg, medlemmer:  
Klaus Jørgensen, Kirsten Drigsdahl, Elsebeth Hougaard Jensen, 
Kyunghee Kim, Michael Ungstrup, Helge Jørgensen, Peter Kryger 
Sander, Susanne Østergaard 

d) Kirkerestaureringsudvalg, medlemmer:  
Jørn Buchholt, Per Jensen, Annemarie Timmermann, Carsten Mulnæs, 
Elisa Hansen, Kate Pepke Pedersen, Anker Nissen, Helge Jørgensen 



e) Personalehåndbogsudvalg (tilføjet på opfordring af BB ifbm pkt.1), 
medlemmer:  
Peter Kryger Sander, Klaus Jørgensen, Bente Bjerre, Jacob Bach 
Meldal 

f) Budgetfølgegruppe (tilføjet på opfordring af BB ifbm. pkt. 18), 
medlemmer: 
Arne Frost Nielsen, Carsten Mulnæs, Per Jensen 
 

8. Valg af repræsentanter til

a) KAM: Arne Frost Nielsen 

b) Skoletjenesten: Peter Kryger Sander, Anker Nissen.  
KJ distribuerer navne til skoletjenesten. 

c) Fællesudvalget i Allerød: Elisa Hansen, Per Jensen, Helge Jørgensen 
 

9. Lukket punkt: Personalesag drøftet. 

10.Beslutning om to sogneaftener ved AT og CM (bilag 6) 
BB beder CM sende budgettets beløbsrammer ud til alle med opgaver. 
Forslag til kommende foredrag sendes til foredragsudvalg og godkendes 
endeligt af menighedsrådet.  
Det foreslås fællesudvalg, koncertudvalg og foredragsudvalg at 
samarbejde, så arrangementer fordeles over året. 
Sogneaftener godkendt.  
 

10.A. Beslutning om at næstformanden bemyndiges til at attestere i 
formandens fravær. 
Menighedsrådet bemyndiger næstformanden til at attestere i formandens 
fravær. 
Formand/næstformand attesterer for præster og ved inhabilitet. 

11.Beslutningspunkt om cykeltur ved PKS (bilag 7) 
Dato for arrangement: 15. juni. 
Godkendt. 
 

12.Orientering om frivilligmøde ved EHJ (bilag 8)  
EHJ orienterer om to årlige frivilligmøder samt kommende nye initiativer.  
MR opfordres til at møde de frivillige. 



Frivilligfest sidste søndag i maj med deltagelse af frivillige, menighedsråd 
samt ledsager 
 

13.Orientering om sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp ved PKS 
PKS orienterer: PKS og HJ har mødt Folkekirkens Nødhjælp. Præster 
opfordres til at opfordre konfirmander til deltagelse i indsamling 10. marts 
med temaet “Kloden sveder”.  
 

14.Drøftelse af stole ved orglet ved KD 
KD orienterer: Risiko for at beskadige orgel med stole. Foreslår at kigge 
på her-og-nu fender-løsning omkring orglet.  
Provst orienterer, at lignende problem er lavpraktisk løst vha. lægte i 
Slotskirken. 
Menighedsrådet beslutter, at kirkeværge løser problemet vha. lægte. 
 

15.Statistik, Lillerød Kirke ved KJ (bilag 9) 
KJ orienterer om antal registrerede kirkegængere i sidste halvår 2018. 
KD: Der skal tælles op til samtlige aktiviteter i Lillerød kirkes regi. PKS 
beder kirketjenere sørge for, at der konsekvent tælles. 
Provst orienterer om, at sogn.dk har sms-baseret system til at lette 
registrering.  
PJ foreslår, at den ansvarlige for et arrangement i sognegården sørger for 
optællingen til det. 
 

16.Nyt fra præsterne 
KD: Planlægger sammen med EHJ kommende frokostmøder med temaet: 
“Spis, kultur, mød et land”. Frokost efter landets spiseskik med 
billedfortællinger og musik.  
Første gang onsdag den 6/3 kl. 12.30-14.30, tema: Sydkorea 

17.Lillerød Kirkes vision: Drøftelse af ønsker, tanker og gode ideer. Ved 
BB. (bilag 10) 
BB: Ønsker drøftelse om nye aktiviteter i kirken. 
KPP: Ønske om arrangementer til børnefamilier 
Provst: Hillerød holder dåbsfest v. 5-årige, foreslår konkretisering af 
dagsorden-punkt som f.eks.  “Erstatning for pastagudstjeneste.” 
JBM: Orienterer om egen positiv erfaring med kirkearrangementer for 
tilflytterfamilier med børn. Fremhæver vigtighed af fast ugedag til travle 
familier. 
PKS: Foreslår at bruge fællesudvalg til inspiration fra andre kirker 
Provst: Foreslår strategisk konkret gennemgang: “Hvad har kirken for 1-

http://sogn.dk


årige, 2-årige, etc..”. 
AT: Ekstern inspiration/foredrag som indspark til at åbne mod familier. 
KPP foreslår foredragsudvalg at tænke over indspark udefra. 
EHJ: Benytte f.eks. musikken på tværs 
MU: Mangler fastholdelse efter konfirmationsalder, unge samt unge 
voksne. 
CM: foreslår uformel drøftelse (CM, MU, JBM) om målgruppen de unge. 
“Glokids” 
KD: Foreslår f.eks. e-spil for at fastholde konfirmander efter konfirmation 
BB: Foreslår samarbejde med musikskolen for at fastholde unge 
Peter: Foreslår klima som omdrejningspunkt for at fastholde unge 
KD: Foreslår kirken som stabilisator for negativ effekt af klima-
skræmmekampagnerne på unge 
CM: Igangværende uformel drøftelse (EHJ, CM) om tiltag overfor 
børnefamilier  

18.Evt. 
KPP: Adgang for nye menighedsrådsmedlemmer til Den Digitale 
Arbejdsplads (DAP). Tal med Klaus.

KPP: Det næste menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 27. februar kl 
19 med spisning kl 18.20. 
BB: Ønsker budgetfølgegruppen tilføjet udvalgslisten. 
BB: Budgetfølgegruppe opfordres til at søge 5%-midler vedr. tag.



