
Referat af menighedsrådsmøde nr 10/2019 i Lillerød Sognegård onsdag 
den 23. oktober 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).  

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen godkendt. 

2) Berigtigelse (bilag 1) v/KPP 

Provsten gør opmærksom på, at en præst skal fraflytte sin embedsbolig ved 

ansættelsens ophør. 

3) Beslutning om et terrasseprojekt mellem sognegårdens køkken og sansehaven v/ 

JB og EHJ (bilag 2 eftersendes) 

Jørn orienterede om projektet: Prisoverslag på 74.000 for nye fliser, to låger, 

optagning, ny beplantning. Endvidere overdækning til affaldscontainere til 40.000 - 

60.000. Der blev stemt for ideen om projektet mellem sognegårdens køkken og 

sansehaven. 

4) Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollatet (bilag 3 og 4) v/CM 

Leasingaftale (pkt. 11) er opsagt og problemet er løst.  

Det uberettigede indkøb i 2018 under anlægsbevilling i 2019 (pkt. 13) er udredt med 

provstiet i tidligere mail. 

Regnskabsinstruks skal med ud til næste møde. Budgetfølgegruppen kigger på 

bedre procedurebeskrivelse, både indkøbsmaksimum og bilagshåndtering, til næste 

møde.  

5) Godkendelse af 3. kvartalsrapport (bilag 5) v/CM 

(JBM fremmødt og med fra dette punkt) 



I henhold til KAMs (Kirkeadministrationens) beregning udgør det estimerede 

driftsoverskud per 30/9 ca. 204.000. Alle godkender 3. kvartalsrapporten. 

6) Godkendelse af budget 2020 (bilag 6) v/CM 

Budget med datostempel: “Lillerød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27310028, 

Budget 2020. Endeligt budget afleveret d. 23-10-2019 08:13”  er godkendt. 

7) Beslutning om at give kr 2500,- til en julefrokost i Café Livstråden v/EHJ 

Vedtaget. 

8) Beslutning om anvendelse af råderum (bilag 7) v/CM 

Kr 10.000 ekstra til julekoncert besluttes, men det indskærpes over for 

koncertudvalget, at budgettet skal overholdes. 

Eventuelt driftsoverskud ved årets afslutning søges anvendt til projektet nævnt i 

punkt 3. 

9) Kommende aktiviteter v/KJ.  

Kirkefolderen for november-december blev præsenteret.  

10) Drøftelse af prioritering af og balance mellem vores aktiviteter v/PJ 

Det indskærpes, at koncertudvalget skal overholde budgettet.  

Kvalitet frem for kvantitet. 

Koncertliste skal fremlægges til orientering i menighedsrådet. 

KID foreslår, at koncertudvalget kan søge fonde.  

HJ foreslår at bruge Allerød Bio omkring PR samt uddeling af flyers. 

11)  Orientering fra præsterne v/KD, EHJ og CM 

EHJ samarbejder i år med teatret Mungo Park om konfirmander under temaet ”En 

bøn” 

KID: Kulturfrokost om Polen ons. 13. nov. Tilmelding senest den 10/11. 

12) Meddelelser v/KPP 

Stor tak til Kyung-Hee for både orgelfestivalen og orgelskolen. Den sidste 



orgelkoncert afholdes den 24. okt v. orgelskoleeleverne. 

Søndag den 27. okt efter gudstjenesten: Menighedsmøde. 

Indbydelse til debat om gudstjenesten den 29/10 i Helsingør.  

Torsdag 31. okt. Sognemøde med salmedigteren Iben Krogsdal om kirken nu. 

5. nov.: Konsulentrunden vedr. Kirkerestaurering kommer til Lillerød Kirke. 

Tirsdag 19. nov. Sognemøde med Mellemøstekspert og redaktionschef Klaus Wivel 

om fordrivelsen af kristne i Mellemøsten. 

2020: Valg til menighedsråd på en ny måde: 12. maj orientering i alle sogne om 

menighedsrådsvalg. 15. september valgforsamling i alle sogne. 

Ny biskop skal vælges i 2020. 

PJ: Fællesudvalget i Allerød nedlægger fællesfolderen. Det næste fælles 

arrangement afholdes i Lillerød. 

BB: Arrangement om “fokus på den værdige død”, læserarrangement via Kristelig 

Dagblad 29. oktober. 

13) Næste møde: mandag den 18/11 kl 19 

Mødet foregår i underetagen. Den 8. november er frist for ønsker til dagsordenen. 

14) Orientering om hvem der ønsker at stille op til de forskellige poster i november 

Punktet blev drøftet. 

15) Evt. 

Intet. 






