
Referat af menighedsrådsmøde nr 5/2020 i Lillerød sognegård  
torsdag den 18. juni 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). 
Medarbrepr.: Jan Larsen (JL). Referent: Klaus Jørgensen.  
Afbud: Anker Nissen. 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen 

Pkt. tilføjet: Orientering om vinterforanstaltninger ved kirkeværgen, efter pkt. 7. 

Dagsorden godkendt. 

2) Drøftelse af hvordan vi får flere til at engagere sig i menighedsrådsarbejdet  

Drøftet. Enighed om at personlig henvendelse til kandidater er vigtig. 

Der skal et billede af menighedsrådets medlemmer på websiden. 

  

3) Beslutninger relateret til genåbningen i Lillerød Kirke (bilag 1)  

Aktuelt max antal på kirkebænkene, i gangene, i koret og i våbenhuset: 44 – dog max 

52 (udregnet efter kirkens samlede størrelse) hvis flere kan sidde sammen. Tallene er 

excl. personale. Der skal være 2 m mellem hver, når der synges. 

Fra 1/7: “Kirken er åben, tilmelding ikke længere nødvendigt” annonceres på web, 

glasbur ved vejen og i Allerød Nyt. Hvis præsterne skønner det bliver nødvendigt med 

tilmelding igen, så gør vi det. Kirkekaffe kommer igen fra september. Amfikoncerterne 

flyttes til august. Begravelseskaffe i sognegården starter op igen, når det bliver tilladt. 

Altergang afholdes først, når alle tre præster finder det sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Altergangen skal besluttes i enighed blandt præsterne, således at det er ens hver 

søndag. 

4) Beslutning om tidspunkt og varighed for menighedsrådsmøder (bilag 2)  

Det tilstræbes, at møderne slutter efter 2 timer. Møderne må højst vare 3 timer.  

Møderne starter som nu kl. 19. Formanden organiserer og tilpasser dagsordenen 



derefter og har lov til at afslutte punkter. 

5) Drøftelse af de økonomiske retningslinier generelt (bilag 3) v/AFN  

Drøftelse af mulige retningslinier. Udvalg nedsat: Arne, Per, Jørn og Carsten. 

6) Beslutning om et mindre tilskud til printerpatron, papir mv til 

menighedsrådsmedlemmerne v/JB og AFN (bilag 4) 

Menighedsrådsmedlemmer med behov dækkes for op til 800 kroner mod kvittering. 

7) Orientering fra kontaktpersonen v/PKS 

a. 3 mdr vikar på kirkegården 

3 mdr vikar på kirkegården er ansat 

b. kirkesangervikariater 

Kirkesangere vikarierer for hinanden i ferien. 

c. kirketjenerstilling: 154 ansøgninger, 5 udvalgt til samtale 

7b) Ekstra punkt: Orientering om vinterforanstaltninger v/JB. 

JB orienterede. Peter, Jørn, Joanna taler sammen om behov. 

8) Meddelelser  

a) MR-valg 2020:  

a. Orienterings- og menighedsmøde tirsdag den 18/8 kl 19  

b. valgforsamling tirsdag den 15/9  kl 19  

c. evt supplering tirsdag den 6/10 kl 19 

b) Biskoppen har givet tilladelse til, at Lillerød sogns menighedsråd indtil 

menighedsrådsvalget i efteråret kun har 11 i stedet for 12 medl. pga fraflytning 

c) Bispevalget er udskrevet: elektronisk udsendelse af stemmesedler den 22/9 

d) Provstiudvalget har godkendt ansøgningen om anvendelsen af de frie midler 



e) Ændret dato for godkendelse af budgetbidrag 2021 jvf referatet fra 19/5: datoen er 

nu den 26/5 2020 kl 11.28 

f) Henvendelse fra arbejdstilsynet vedr nedrivningen på Anemonevej – vores 

bygherrerådgiver tager sig af dette  

g) Kort orientering om repræsentantskabsmødet i Kirkeadministrationen v/AFN 

AFN orienterede.  

h) Næste møde torsdag den 27. august. Ønske om punkter til dagsordenen sendes til 

formanden senest 10 dage før mødet. 

i) Evt øvrige meddelelser 

j) Diplom modtaget: Lillerød Kirkegård er bivenlig kirkegård (til Allerødnyt og webside) 

9) Evt. 

PKS: Håber at kunne arrangere “Fra kirke til kirke” cykeltur i år 

10a) Lukket punkt om kirkesangerhonorar v/PKS 

Formanden præciserede, at der - også ved lukkede punkter – skal forelægge en skriftlig 
redegørelse for, hvad det drejer sig om og en indstilling til en eller flere muligheder for 
en beslutning. Dette skal forinden mailes til de, der deltager i behandlingen af de 
lukkede punkter. 

Kirkesanger honorar defineret som det beløb der skal betales af de, der ønsker en 
særlig sang eller salme (der ikke står i salmebogen eller højskolesangbogen) ved en 
kirkelig handling forhøjes til kr 1000,-. Ved familieønsker til solosang udleveres en 
formular med information om indbetaling på 1000 kr. til menighedsrådet. Indtægten 
bogføres på formål 3103 ”særlige gudstjenester”. Herefter anvises beløbet som 
skattepligtig B-indkomst til den pågældende sanger. (Såfremt det blev udbetalt som A-
indkomst skulle MR også udbetale 12,5% i feriepenge oveni). 

10b) Lukket punkt om kirkegårdsgartner v/CM 

Som tidligere meddelt træffes der på menighedsrådsmødet i august beslutning om den 
fremtidige opgaveløsning på kirkegården omkring ansættelse af gartner, flexjobber mv. 
Forinden mødes KU med kirkegårdslederen og kontaktpersonen. Der skal foreligge en 
skriftlig redegørelse og en indstilling med flere muligheder for en beslutning til 
menighedsrådet. 

11a) Lukket punkt om ønsker til vores nye præst v/KPP 



Bilag 5 vedtaget enstemmigt. 

11b) Lukket punkt om ønsker til tidsplanen v/KPP 

Bilag 6 vedtaget enstemmigt.




