
Referat af menighedsrådsmøde nr 8/2019 i Lillerød Sognegård tirsdag 

den 27. august 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: Annemarie Timmermann (AT). 
Afbud fra Jacob Bach Meldal og Klaus Jørgensen. 
 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen:  

Tilføjelse til pkt 12:  • 12c) Det årlige medarbejdermøde  

   • 12d) Årlige mus-samtaler 

Pkt 14 udsættes.  

 

2) Meddelelser v/KPP:  

 1. Tak for gode koncerter i løbet af sommeren samt for en god indsats ved Aktiv 

 Fritid - især til koret. Også tak til Klaus for udarbejdelse af de fine aktivitetsfoldere. 

 2. Der er indkøbt et nyt flag samt en vimpel.  

 3. Ansøgning om konsulentbistand før kirkerestaurering er sendt afsted.   

 4. Provstiudvalget har godkendt låneansøgning til byggeri af ny præstebolig på 

 Anemonevej.  

 5. Teologisk Salon-møde d 20. sept kl. 19.00 på Rungstedlund. Tilmelding til Klaus 

 senest 15. sept.  

 6. Rapporter om gudstjenesten og Folkekirkens liturgi er modtaget. Drøftes senere.  

 7. Peter Kryger deltager i møde hos KAM den 23. sept.  

 

3) Vedtagelse af budgetbesparelser v/KPP (bilag 1):  

Vedtagelse af budgetbesparelser på 59.000 kr. jvf bilag 1 er vedtaget.  

Kirsten gør opmærksom på, at hun kan blive boende på Anemonevej til 21. februar 2021. 

Formand og kirkeværge nævner, at der fortsat er afsat midler til at drive boligen frem til 

denne dato. 

4) Godkendelse af halvårsregnskabet på driften v/CM (bilag 2):  



Halvårsregnskabet er taget til efterretning. 

 

5) Status på anlægsarbejder v/JB (ligeledes bilag 2):  

Alle synsudsatte arbejder for 2018 og 2019 er udført i oktober.  

 

6) Beslutning om valg af byggesagkyndig til ny præstebolig v/ byggeudv og KU(bilag 3):  

Vi vælger arkitekt og byggerådgiver Christian Nemming som byggerådgiver i forbindelse 

med byggeriet af en ny præstebolig på Anemonevej. 

 

7) Beslutning om nedsættelse af et udvalg til at revidere folderen om kaffe efter 

begravelser/bisættelser v/EHJ (bilag 4):  

Udvalget består af Elsebeth, Per, Morten, Helle og Marie. Udvalget skal se på den folder, 

der ligger samt udarbejde en ramme-kontrakt, der bl.a. tager stilling til, hvor mange gæster 

vi kan rumme. 

 

8) Beslutning om nedsættelse af et miljøudvalg v/KD:  

Udvalget består af Kirsten, Helge, Jørn, Helle og Morten. Udvalget kommer med udspil til 

indkøb herunder brug af plastic, ressourceforbrug generelt, genbrug mm, så miljø tænkes 

ind i kirkens drift. 

 

9) Deltagelse i budgetsamråd mandag den 7/10 kl 18 i Lynge præstegårdslænge:  

Kate, Per, Arne, Carsten og Bente deltager. Mødet er åbent for alle. 

 

10) Deltagelse i repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten onsdag den 28/8 kl 19 i 

Præstevang Kirke:  

Anker deltager. 

 

11) Drop-in-dåb i Lillerød Kirke fredag den 20/9 kl 15-18 v/KD:  

Hvis man ønsker at deltage som vidne, og ikke har meldt sig, skal man kontakte Elsebeth. 

Husk at skrive om muligheden for drop-in-dåb i Allerød Nyt og Frederiksborg Amts Avis. 

 

12) Orientering fra kontaktpersonen v/PKS:  



 a. To kirketjenervikarer er fundet: Der er truffet aftaler med Louise og Anette som 

 vikar for kirketjenerne. Når de kaldes ind, skal de virke i kirken, mens den 

 fastansatte kirketjener er i sognegården. 

 b. Cykeltur fra kirke til kirke bliver den 14/9.  

 c. Det årlige medarbejdermøde afholdes den 27. nov. kl. 10. 

 d. MUS-samtaler afvikles i perioden september til november. 

 

13) Orientering fra præsterne v/KD, EHJ og CM:  

 CM arbejder videre med samarbejdet med gymnasiet. Der kommer et event d 22. 

 januar, som dels foregår på gymnasiet, dels foregår i kirken. 

 EHJ har afviklet frivilligmøde - de frivilliges deltalgelse i det kommende halve år blev 

 planlagt. Livstråden arbejder med Jacobsstigen. Der er Høstgudtjeneste den 8. 

 september, tilmelding til efterfølgende arrangement er nødvendigt. EHJ minder om 

 Leonard Cohen-gudstjenesten den 13. okt.  

 KD afholder Spis, Kultur, Mød et land/Polen d 13. nov. kl. 12.30. Tilmelding senest  

 6/11. 

 

14) Orientering om frivilliglisten v/KJ:  

Udsættes. 

 

15) Kommende aktiviteter:  

Kig i den flotte, nye folder. 

 

16) Næste møde: den 24/9 kl 19:  

Joanna kommer og fortæller om kirkegården.  

 

17) Evt.  

Der arbejdes med personalehåndbogen og det tilstræbes, at den er færdig i 2020.  

Elsebeth og Bente Hjort skal på sjælesorgskursus. 

 


