
Referat af menighedsrådsmøde nr 11/2019 i Lillerød Sognegård (i 
underetagen) mandag den 18. nov 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 

Mødedatoerne drøftes. Dagsorden godkendt. 

2) Beslutning om mødedatoer v/KPP (bilag 1 vedlagt)  

Forslag om skift mellem tirsdage/torsdage. Aftalt første mødedatoer:  

14. januar, 25. februar, 24. marts. 

3) Beslutning om en sognegårdsfolder om bisættelses- og begravelseskaffe v/

EHJ og udvalget (bilag 2)  

Kommentarer blev modtaget, og en ny version fremlægges af udvalget til januar. 

4) Nedsættelse af et udvalg til at arrangere nytårsfesten den 5/1 v/KD og HJ 

KID orienterede. Tradition at menighedsråd medbringer lagkage (12 i alt). 

Udvalg består af KID, HJ, PKS, JH. 

5) Orientering fra udvalgene og beslutning om hvilke udvalg, der skal nedsættes 

for det kommende år (bilag 3 viser udvalgsoversigten fra 2018-19) 

Gennemgang af eksisterende udvalg. De samme udvalg/mennesker fortsætter. 

6) Orientering fra kontaktpersonen v/PKS 

 En kirketjener-virksomhedspraktikant er her i december. Alle MUS gennemført. 

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

EHJ: Jakobsstige ophængt i kælder. Færdiggøres snarligt. 

KID: Fortalte om vellykket afholdt Polen-møde.  



8) Kommende aktiviteter v/KJ 

KJ orienterede. 

9) Meddelelser v/KPP 

KPP:  

- Valgportal på DAP. 

- Kursus i teologi for lægfolk i stiftet i foråret og Kirkehøjskole i provstiet den 1/2 om 

livskriser. 

- Julefrokost for personale 18. december, MR-medlemmer inviteres med fra 13-14. 

CM:  

Teologiske saloner på Rungstedlund. Næste gang: “Tro mod politik.” 31. jan.kl. 19-21: 

Torben Bramming og Anders Gadegaard. 

PJ og PKS:  

- Tak til MR + formand for opmærksomheden ved respektive fødselsdage. 

- Velkomstfolder, folkekirken. 

AT: Besøg af nationalmuseet og kgl. bygningsinspektør 5. november: 

- kalkmalerier: Må ikke kalkes over. Kan evt. søge fonde vedr. restaurering. 

- Alterparti: Mogens Kochs alterparti må røres som del af større ændring. 

- Renaissancerummet må ikke ændres.  

- Forsatsruder: For få/små ruder til det kan betale sig. 

Menighedsrådet afventer besøgsrapport. Dernæst møde i kirkerestaureringsudvalget. 

Mulighed for opfølgende besøg. 

Næste møde, KID: Video fra tidligere kirkerenovation. 

10)Næste møde nr 1/2020 i januar.  

Det næste møde afholdes tirsdag den 14. januar kl 19. Ønske om punkter til 

dagsordenen mailes til formanden senest den 4. januar. 

11)Konstituering gældende fra den 1. søndag i Advent: 



a) Valg af formand (skriftlig hemmelig afstemning) 

KPP enstemmigt valg 

b) Valg af næstformand (skriftlig hemmelig afstemning) 

AN valgt, 11 for, 1 blank. 

c) Valg af kirkeværge 

JB enstemmigt valgt. 

d) Valg af kontaktperson 

PKS enstemmigt valgt. 

e) Valg af sekretær 

KJ enstemmigt valgt. 

f) Valg af bygningskyndig 

Marie Louise Johansen enstemmigt valgt. 

g) Valg af underskriftberettigede 

Formand og kasserer enstemmigt valgt. 

h) Valg af kasserer 

AFN anbefaler CM. PKS indstiller AFN mod dennes ønske. 

For CM: KPP, AN, PJ, AFN, JB, MU, JBM, CM  

For AFN: PKS, EHJ, BB, JH, KID, HJ  

Undlader at stemme: AT 

CM valgt som kasserer. 

12)Evt. 

JB: 10/12 kl. 13: Brandsyn på bygninger.




