
Referat af menighedsrådsmøde nr 4/2020, Lillerød Sogn 
Lillerød Sognegård, tirsdag den 19. maj kl. 19.00  

Til stede: Anker Nissen (AN), 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), Jan Larsen (JL - medarbrepr.).  
 
Afbud: Annemarie Timmermann (AT) og Klaus Jørgensen (KJ). Medarbejderrepr JL forlod 
mødet efter punkt 12 før de lukkede punkter, CM var indisponeret efter punkt 12 og BB 
efter punkt 13.  
 
Referent: Michael Ungstrup  
 
 
1) Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt.  

 

2) Anmodning om udtræden af menighedsrådet pga fraflytning (bilag) 
MR imødekom anmodningen fra Annemarie Timmermann og takkede for indsatsen i 

både menighedsrådet og udvalg.  

 

3) Genåbningen i Lillerød Kirke v/EHJ  

EHJ fremlagde drøftelserne af myndighedernes retningslinjer og bilaget blev taget til 

efterretning (bilag udsendt separat 19/5 14:55). PKS/JB udarbejder instruks til 

rengøring. KJ udarbejder anvisning til, hvor i kirken man må sidde. Der er foreløbig 

ingen kirkekaffe. 

 

Beslutning om, at der fra og med 27/5 foreløbig ikke er mulighed for begravelseskaffe i 

Sognegården.  

- For stemte: AN, AFN, BB, CM, EHJ, HJ, JBM, JB, JH, KPP, MU, PJ, PKS 

- Imod stemte: - 

- Undlod at stemme: KD 

 

4) Godkendelse af budgetbidrag 2021 (bilag 1 og 2) v/CM og budgetfølgegruppen. 
Kassereren gennemgik budgetbidraget og begrundelserne for merudgifter. 

Enstemmigt godkendt i følgende version:  



Lillerød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27310028, Budget 2021, , Bidrag budget 

afleveret d. 12-05-2020 14:12 

 
5) Beslutning om at opgive containeroverdækningen jvf syn v/JB 

JB redegjorde for, at overdækningen ikke er et lovkrav. Enstemmigt vedtaget. 

 
6) Ansøgning om anvendelse af de frie midler (bilag 3) v/JB og CM 

Enstemmigt vedtaget. 

 
7) Orientering om et eftermiddagsforedrag i Café Livstråden (bilag 4) v/EHJ  

Taget til efterretning. 

 

8) Orientering fra kontaktpersonen v/PKS 

MR har modtaget opsigelse fra kirketjener Morten Dam til fratrædelse med udgangen 

af juni måned. MR takkede for indsatsen. 

Alle medarbejdere er nu tilbage på arbejde efter nedlukningen. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

9) Nedsættelse af et ansættelsesudvalg til ny kirketjener v/PKS 

Jf. punkt 8. Udvalget består af EHJ, PJ, PKS og formanden. 

 

10) Meddelelser  
Formanden orienterede om det forestående MR-valg, herunder dagsorden til 

orienteringsmødet, og om bispevalget.  

Ingen øvrige meddelelser. 

 

11) Næste møde torsdag den 18. juni kl 19 

Forslag til dagsorden sendes til formanden senest 8/6. 

 

12) Evt. 
Ingen drøftelse 

 



13) Lukket punkt: Personaleforhold v/PKS 

Personaleforhold blev drøftet. 

 

14) Lukket punkt: Drøftelse af ønsker til vores nye præst og nedsættelse af et 
udvalg (bilag 7) v/KPP 

Ønskerne til den nye præst blev drøftet, og formandens tidsplan og udkast til 

jobopslag blev taget til efterretning. Da der var enighed om ønskerne, nedsættes der 

ikke et udvalg. 

  

 

 




