
Referat af menighedsrådsmøde nr 1/2020 i Lillerød Sognegård tirsdag 
den 14. januar 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).  
Afbud: Per Jensen (PJ), Jacob Bach Meldal (JBM), Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ). 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

2) Meddelelser v/KPP 

Tak til Kirsten Drigsdahl for en god og meget velbesøgt nytårsfest. Tak fra Elsebeth 

og Livstråden for tilskud til julefrokosten. Tak fra Bente Hjorth for julekurven. 

3) Vedtagelse af aftale om bygherrerådgivning v/AFN og byggeudvalget (bilag 

1,2,3) 

Arne orienterede om byggeudvalgets arbejde. Provstiudvalg anbefaler fast honorar 

til bygherrerådgivning. Alle stemte for undtagen PKS og KID, der undlod at stemme. 

CM deltog ikke under punktets drøftelse. Tænk energirigtigt i byggearbejdet. Tak til 

byggeudvalget for grundigt arbejde. Udvalg har forslag til byggefirma til næste 

møde. 

4) Orientering om foredrag i 2020 v/AT og foredragsudvalget (bilag 4)  

Marie orienterede. Tak til foredragsudvalget for et godt program. 

5) Beslutning om forhøjelse af rammen for foredrag i 2020 v/AT og 

foredragsudvalget (bilag 4)  

JH undlod at stemme, resten stemte for at forhøje rammen med kr 7.500,-. Det 

indskærpes at budgetrammer overholdes.   

6) Beslutning om at afholde børnefamiliearrangementer i 2020 v/KPP (bilag 5)  

Kate orienterede om arrangementer. KID råder til at bruge kirketjenere til 



arrangement - mindst indtil det konstateres, at arrangement kører. PKS  

argumenterer for, at de ikke behøver være til stede under selve arrangement. Alle 

stemte for både forårets og efterårets arrangementer (i alt 4 arrangementer).  

a) Lukket punkt om kirketjenerdeltagelse i børnefamilie-arrangementer. 

En kirketjener skal deltage. 

7) Beslutning om lys i kirken v/AT og kirkerestaureringsudvalget (bilag 6)  

Marie orienterede. Fyrfadslys ved døbefond reduceres til totimers-fyrfadslys: 

Enstemmigt vedtaget. 

Ændring af øvrige levende (undt. alter-) lys til LED snarest: Carsten, Michael, Marie, 

Peter, Helge stemte for. 

Ændring af øvrige levende (undt. alter-) lys til LED fra 9. november: Jørgen, Bente, 

Jørn, Arne, Kirsten, Anker, Kate stemte for. Besluttet. 

8) Ansøgning om deltagelse i menighedsrådsforeningens årsmøde v/PKS og 

KPP (bilag 7)  

Kate orienterede. Peter, Arne, Kate, Anker deltager. 

9) Orientering om koncerter i 2020 v/KD og koncertudvalget (bilag 8) 

Tak til koncertudvalget for et godt program. Kirsten Drigsdahl orienterede og rådede 

til at søge fonde om støtte til koncerter, specielt sommerkoncerter. Koncerter taget til 

efterretning.  

a) Lukket punkt om musikgudstjenester. 

Skal drøftes nærmere. 

10)Orientering om en sognegårdsfolder om bisættelses- og begravelseskaffe v/

EHJ og udvalget (bilag 9)  

Kommentarer: Bisættelses-/begravelse konsistent gennem folder. Udskydes til 

næste gang.  

11)Orientering om kirkens kommunikationsstrategi v/KJ  

Udskydes til næste gang. 



12)Orientering om antal deltagere ved gudstjenester, foredrag, koncerter mv v/KJ 

(bilag 10)  

Kirketjenerne skal tælle op. 

13)Orientering fra kirkeværgen v/JB 

a) Brandsyn 

JB orienterede om brandsyn i december.  

b) Adgangen mellem sansehaven og sognegården 

JB orienterede om, at arbejdet er i gang. 

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

Drop-in vielser den 20-2-20. 

15)Orientering fra kontaktpersonen v/PKS 

PKS orienterede om lovpligtigt arbejdsmiljøkursus. 

16)Kommende aktiviteter v/KJ Klaus orienterede. 

17)Næste møde tirsdag den 25. februar.  

Video om kirkens kalkmalerier for interesserede fra kl 18 - 18.20. Spisning kl 18.20. 

Møde kl 19. Ønsker om punkter til dagsordenen til Klaus og Kate senest den 15/2. 

18)Evt. 

Folkekirkens nødhjælp 8/3. Jørgen og Peter står for det. Konfirmander opfordres til 

at deltage. 

 

 




