
Referat af menighedsrådsmøde nr 9/2019 i Lillerød Sognegård tirsdag 
den 24. september 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). Kirkegårdsleder Joanna 
Baron-Christensen (pkt 2). 

Afbud: Arne Frost Nielsen, Michael Ungstrup 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen.  
Godkendt, oprettelse af ekstra punkt 2a. 

2) Oplæg om kirkegården v/ kirkegårdsleder Joanna Baron-Christensen. Joanna holder 

først et oplæg og dernæst er der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. (kl 

19-19.45). 
Godt og interessant oplæg om kirkegård, sansehave, findgravsted.dk, bistade. 

Kirkegård bliver mere parklignende fremover. 

2) 2a: Beslutning om nedsættelse af et udvalg om lågeanlæg i området mellem 

sognegårdens køkkenside og sansehaven v/ EHJ. 
Udvalg nedsat bestående af: Jørn, Marie, EHJ, Joanna, Jan, Helle. Gerne input til 

oktobermødet. 

3) Meddelelser v/KPP. 
KPP: Der afholdes menighedsmøde 27 okt. kl. 11.15; tilmelding til spisning senest 

24. oktober til Klaus (eller via lilleroedkirke.dk). 
Landemode 5. oktober.  
Stiftets konsulenter vedr. kirkerestaurering kommer 5. november. 
Kyunghee og Helle takker for opmærksomheden ved deres fødselsdage. 
David Danholt har modtaget Axel Schiøtt-prisen. Menighedsrådet lykønsker.  

http://findgravsted.dk


De, der ønsker papirkalendere + MR-loven meddeler til Klaus senest 26. 

4) Godkendelse af halvårsregnskabet på driften v/CM (bilaget blev udsendt til MR-mødet i 

august).  
Halvårsregnskabet blev forelagt på menighedsrådsmødet i august, hvor det også 

blev behandlet. Kassereren har ikke yderligere kommentarer. Dermed er 

halvårsregnskabet godkendt. 
Der stemmes for halvårsregnskabet, alle undtagen Bente, Jacob og Kirsten, der alle 

tre stemmer blankt. Jacob ændrer efterfølgende sin stemme til at stemme for. 
Særkommentar fra Bente: Det havde været ønskeligt at få det reelle driftsresultat 

forelagt i dag per 31/7. Carsten sender de ønskede tal senere i aften. 

5) Beslutning om at udarbejde et beslutningsgrundlag for ansættelse af en 

gartnerlærling v/PKS (bilag 1). 
PKS orienterede. Besluttet. Beslutningsgrundlag udarbejdes af Peter, Joanna, 

Carsten. 

6) Præsentation af et overblik over vores kommende aktiviteter og drøftelse af den 

ønskede balance mellem disse v/KJ. 
KJ orienterede og viste oversigt med farvegruppering af begivenheder. 

7) Orientering om frivilliglisten v/KJ. 
KJ orienterede om frivilliglisten. 

8) Orientering om drop-in-dåb i Lillerød Kirke fredag den 20/9 v/KD. 
KID orienterede. Dejlig dag, otte døbt.  

9) Orientering fra præsterne v/KD, EHJ og CM. 
EHJ minder om Leonard Cohen-gudstjeneste.  
KID: Kirketjenervikar har fungeret fint tre gange i tjeneste. 
EHJ og Bente Hjorth på sorgkursus 1. og 2. oktober. 

10) Orientering om repræsentantskabsmødet i Skoletjenesten onsdag den 28/8 v/AN.  
AN orienterede om skoletjenestens gode arbejde. 249 klasser i provstiet er tilmeldt. 

Her i Lillerød Kirke har vi julevandring. 



11)  Næste møde: onsdag den 23/10 kl 19.  
Ønske om punkter sendes til formanden senest den 13. oktober. 
Budgetsamråd man. 7. oktober kl. 18 i Lynge. 

12) Evt. 
PKS: 14/9 fra kirke til kirke, ca. 20 med. 
PKS til teologisk salon fredag 20/9 om drop-in dåb.  
KAM admin. møde vedr. ny ferielov. Forventes ingen større indflydelse for Lillerød. 
Årligt medarbejdermøde 27/11.  
BB: Månedsabonnement om mobilepay.




