
Referat af menighedsrådsmøde nr 2/2020 i Lillerød Sognegård tirsdag 
den 25. februar 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: Helge Jørgensen (HJ), Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ), Kirsten Drigsdahl (KD), 
Carsten Mulnæs (CM) 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen 

Pkt. 12 udskydes. Godkendt. 

2) Meddelelser  

Sognemøde 20.feb, koncert 6.feb, fastelavn, mad musik og fortælling (ca. 47 

fremmødte til trods for mange samtidige klassearrangementer). 

Næste familiearrangement med mad musik og fortælling om Påske bliver den 25. 

marts med EHJ. 

Bispevalg til efteråret. 

3) Orientering om det kommende valg til menighedsrådet og beslutning om, 
hvorvidt vi ønsker en 2-årig eller en 4-årig valgperiode v/KPP og 

valgbestyrelsen (bilag 1) 

Valgbestyrelsen har været på kursus. 12. maj: orienteringsmøde + menighedsmøde. 

15. sep: Valgforsamling. Nyt møde 6. oktober hvis der ikke er tilstrækkeligt 15. 

september. 

Enstemmigt besluttet at søge om 2-årig valgperiode. 

4) Nedsættelse af et 8. november udvalg: Kirstens afskedsgudstjeneste efter 38 år 

i Lillerød Kirke og efterfølgende reception  

Udvalg nedsat: Jørn, Anker, Peter, Per. 



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

EHJ og udvalget (bilag 2)  

Enstemmigt vedtaget med mindre ændringer. 

6) Beslutning om valg af byggefirma og orientering om, hvornår byggeudvalget 

forventer, at den nye præstebolig er klar v/AFN og byggeudvalget (bilag 3)  

AFN orienterede om byggeudvalgets indstilling af HHM.  

Menighedsrådet takker byggeudvalg for grundigt arbejde. 

Menighedsrådet godkender byggeudvalgets anbefaling af HHM A/S, Hillerød til 

byggeopgaven og godkender, at der optages forhandlinger med firmaet med henblik 

på kontraktforhandlinger. 

7) Beslutning om at formanden for menighedsrådet bemyndiges til at underskrive 

kontrakten med byggefirmaet - efter indstilling fra byggeudvalget og 

bygherrerådgiveren v/AFN og byggeudvalget  

Formand og næstformand bemyndiges til at underskrive kontrakten med 

byggefirmaet efter indstilling fra byggeudvalget og bygherrerådgiveren v/AFN og 

byggeudvalget. 

8) Godkendelse af årsregnskabet 2019 herunder disponering af de frie midler v/

CM og budgetfølgegruppen (bilag 4 - er udsendt den 12/2)  

Gennemgang af årsregnskab v/AFN. 

Der skal søges særskilt til provstiudvalg om ønsker til brug af frie midler. 

Regnskab mærket “Lillerød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27310028, Regnskab 

2019, Afleveret d. 12-02-2020 15:45” er enstemmigt godkendt. 

9) Ansøgning om indkøb af en ipad v/CM (bilag 5)  

Enstemmigt godkendt. 



10)Drøftelse af et forslag om at invitere Arne Haugen Sørensen til at mødes med 

menighedsrådet for at drøfte et samarbejde v/kirkerestaureringsudvalget (bilag 

6) 

Menighedsrådet besluttede at invitere Arne Haugen Sørensen samt arkitekt til at 

mødes med menighedsrådet for at drøfte et eventuelt samarbejde den 18/4 kl 11. 

11)Orientering om kirkens kommunikationsstrategi og en drøftelse af, hvordan vi 

gør flere interesserede i kirken og i menighedsrådsarbejdet v/KJ 

KJ redegjorde for kommunikationsstrategi og menighedsrådet havde en god drøftelse 

heraf. Gode historier fra kirken, facebook og Aktiv Fritid blev nævnt. Idé til 

“Støttekoncert”-koncept, og evt. interview med drop-in brudepar. Emnet tages op 

løbende. A5 folder om menighedsrådsvalget 2020 og personlige opfordringer. De 

fleste ønsker at fortsætte i menighedsrådet. BB ønsker skriftlig 

kommunikationsstrategi. 

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

(udsat) 

13)Kommende aktiviteter v/KJ 

Gennemgået af KJ 

14)Næste møde tirsdag den 24. marts.  

Input til dagsorden senest den 14. marts. På det næste menighedsrådsmøde skal vi 

bl a drøfte musik og ønsker til den nye præst. Menighedsrådet bad Kate om at skrive 

et forslag til drøftelse med ønsker til den nye præst. 

15)Evt. 

Møde om liturgi den 25/3 i Hillerød for alle i Hillerød provsti. Drøftelse om forskellige 

aktiviteter. Restferiestatus. Drop-in vielse var en god dag. 




