
Referat af menighedsrådsmøde nr 7/2019 i Lillerød Sognegård torsdag 
den 13. juni 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), Jørgen Hendriksen (JH), 
Kate Pepke Pedersen (KPP), Kirsten Drigsdahl (KD), Michael Ungstrup (MU), Per Jensen 
(PJ), Peter Kryger Sander (PKS). 

Medarbrepr.: Jan Larsen (JL). 
Referent: Klaus Jørgensen (KJ). 
Provst Jørgen Christensen overværer mødet. 
Afbud: Jacob Bach Meldal (JBM) 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen.  

Pkt. 2 behøver ikke at være lukket. 

2) Lukket punkt: beslutning om låneansøgning (bilag) v/AFN 

AFN orienterede. Besluttet. 

3) Meddelelser. 

Lennart Johansson er død. Menighedsrådet sender en hilsen. 

Kate og Carsten takkede for opmærksomheden ved deres respektive fødselsdage. 

I dag er det præcist 20 år siden, at Carsten blev indsat i Lillerød Kirke. 

Stor tak til provsten for hans deltagelse i møderne. 

4) Beslutning om nedsættelse af et udvalg om børn og kristendom v/KPP 

KPP orienterede. Besluttet. 

Interesserede i deltagelse: Dorte Karlsen, Camilla Damgaard, Elisa Hansen, 

Susanne Østergaard, Kyunghee Kim, Kate Pepke Pedersen (tovholder), Peter 

Kryger Sander. 

5) Beslutning om vandforsyningen i køkkenet v/JB og KPP (bilag) 

JB orienterede. Vandkvaliteten er i orden, vandet må køles i dertil indrettede rene 

glasflasker. Vandet i flaskerne skal skiftes jævnligt. KPP orienterer kirketjenerne. 

Kolde og varme rør ligger tæt på hinanden. 



6) Beslutning om budgetbidrag v/CM (bilag er tidligere udsendt) 

CM orienterede. Taget til efterretning. 

Budgetbidrag sendt til menighedsrådet den 3. juni 2019 kl 10:12 fra Carsten er 

godkendt på mødet uden ændringer. Er lagt på økonomiportal 14/6, med 

tidsstemplet: 14-06-2019 09:32. Menighedsrådsmedlemmer godkender enten på 

mail den 14/6 eller ved fremmøde på kirkens kontor. 

7) Orientering fra kirkeværgen v/JB 

a) Synsprotokollen fra den 24/4 (er tidligere udsendt) 

JB orienterede. Taget til efterretning. 

b) Igangværende arbejder 

JB orienterede. Der arbejdes efter listen i dokumentet “Styring anlægsaktiviteter 

2019 Lillerød Kirke”. Taget til efterretning. 

8) Orientering fra kontaktpersonen v/PKS:  

a) Organistvikarer – bilag vedlagt 

PKS orienterede. Ændret til beslutning. Vedtaget. 

Brugen af frivillige drøftes senere. 

b) Cykeltur fra kirke til kirke – ny dato 

PKS orienterede, ny dato kommer senere. 

9) Orientering fra præsterne om bl a Drop-in-dåb i Lillerød Kirke v/KD, EHJ og CM. 

KID orienterede om dato for drop-in dåb i Lillerød, den 20/9 kl. 15-18.  

EHJ orienterede om frivilligfesten, stor ros til Helle og de frivillige. 

10) Kommende aktiviteter v/KJ 

KJ orienterede. 

11)  Gode råd fremover v/ provst Jørgen Christensen  

Menighedsrådet takkede provsten for en god og konstruktiv deltagelse i møderne. 



Hold fokus på dét, der skal drøftes jævnfør dagsordenen. Hjælp hinanden. God 

tone. Præsterne skal fortsætte dialogen før menighedsrådsmøderne. 

12)  Næste møde: den 27/8 kl 19.  

13) Evt. 

Tilføjelse af liste under pkt 7b: Der arbejdes efter listen i dokumentet “Styring 

anlægsaktiviteter 2019 Lillerød kirke” 

14) Lukket punkt: lønspørgsmål (bilag) v/PKS 

Lønforhøjelse vedtaget. 


