
Referat af menighedsrådsmøde nr 5/2019 i Lillerød Sognegård tirsdag 
den 23. april kl 19.00.  
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). 

Medarbrepr. Jan Larsen (JL) er indkaldt. 
Første suppleanten Jørgen Hendriksen (JH) er indkaldt. 
Referent: Klaus Jørgensen (KJ). 
Provst Jørgen Christensen overværer mødet. 
Afbud: Lars Bacher og medarbejderrepræsentanten Jan Larsen. 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen.  

Pkt 5 udsættes efter forespørgsel fra præsterne. 

2) Anmodning fra Lars Bacher om at få lov til at udtræde af menighedsrådet. 

MR giver Lars lov til at udtræde, suppleanten indtræder som fuldt medlem. 

3) Beslutning om økonomiopfølgning v/CM (bilag). 

Gennemgang v. CM. 

Ramme for kulturfrokoster sættes til 25.000. 

Ønske om detaljeret kvartalsrapport. 

Næste MR-møde: Lukket beslutningspunkt om lønspørgsmål. 

Budgetbidrag 15. juni, MR ser på det 13. juni. 

Ønske om revision af kontoplanen. MR/Kasserer modtager gerne ønsker fra 

ansatte. 

4) Beslutning om Skt Hans for menighedsrådet med ægtefæller v/PJ. 

Vedtaget. Stor tak til Per Jensen og Bente Hjorth! 

5) Beslutning om hvorvidt der er mulighed for kirketjenerbetjening i sognegården ved 

begravelseskaffe om lørdagen v/PKS (bilag: pjece om begravelseskaffe). Udskydes. 



 

6) Beslutning om musikgudstjeneste den 13/10 v/EHJ (bilag). 

Vedtaget. 

7) Beslutning om ansættelse af en mini/juniorkonfirmandunderviser v/PKS (kontrakten  

kommer senere). 

Start onsdag 2. okt., uge 40-49 undt. 42. Deltagelse i højmesse 2. søndag i advent. 

Vedtaget. 

8) Ansøgning fra Peter om deltagelse i Menighedsrådsforeningens årsmøde i maj. 

Vedtaget. 

9) Orientering om - og drøftelse af - drop-in-dåb i Hillerød Provsti v/KD 

KD orienterede fra drop-in-dåb i Præstevang Kirken den 5/4. 

Der udspandt sig en rigtig god og engageret drøftelse om drop-in-dåb. Vi er meget 

interesserede i at afholde drop-in dåb i Lillerød Kirke for Allerød kommune eller for 

Hillerød Provsti. Præsterne koordinerer, om det skal afholdes i Lillerød og hvordan. I 

så fald skal det med på vores hjemmeside og i Allerød Nyt. 

10)Forslag til hvordan vi kan koordinere vores aktiviteter v/KJ 

Værktøjet Trello blev godt modtaget og skal forsøgsmæssigt bruges til en  

aktivitetsoversigt. 

11)Orientering fra kontaktpersonen v/PKS:  

a) kirkesangervikar,  

b) ændring af navn på tillæg. 

Gennemgået af PKS. Taget til efterretning. 

12)Orientering fra præsterne v/KD, EHJ og CM. 

CM: orienterede om et initiativ for gymnasieelever og konfirmander i efteråret. Der 

blev udtrykt stor glæde over dette initiativ. Fra den 16/6 vil der ind i mellem være 



både højmesser kl 10 og eftermiddagsgudstjenester kl 16. 

EHJ: 26. maj, sommerfest for kirken og dens frivillige kl. 13. 

13) Meddelelser v/KPP.  

a) Formandsmødet den 9-4-19 (se evt referatet på den digitale arbejdsplads):  

- pensionsforpligtelse og feriepengeforpligtelse 

- MR valg 2020 

- drenge- og mandskor starter op 

- befolkningsprognose og nye danskere 

KPP orienterede. Taget til efterretning. 

b) To artikler fra Kristeligt Dagblad (bilag). 

Taget til efterretning. 

14) Næste møde: den 22/5 kl 19.  

15) Lukket punkt: Beslutning om præstebolig (bilag) v/JB og KPP. 

1. Bopælspligt bibeholdes. 

2. Afventer at byggeudvalget afdækker mulighederne før byggesagkyndig vælges. 

3. Nedsættelse af byggeudvalg: Arne, Per, Marie, Jørn. Udvalg finder tovholder. 

4. Kort drøftelse af økonomi. Ingen kælder, adskillelse af offentlig og privat del. 

5. Byggeudvalget arbejder videre. Beslutningen afventer byggeudvalgets indstilling 

til menighedsrådets møde den 13. juni. 

16) Evt. 

Udviklingsplan for kirkegården ønskes præsenteret på et kommende møde. 

Arne deltager i KAM repræsentantskabsmøde den 13/5.  

Deltagere i syn d. 24/4: Jørn, Kate, Per, Anker, Peter, Arne, Carsten og Kirsten. 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