
 

 

Referat af menighedsrådsmøde nr 6/2020 i Lillerød sognegård torsdag 

den 27. august kl 19.00. 

Indkaldte: 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). 
Referent: Klaus Jørgensen. Lukkede punkter: referent Jacob Bach Meldal. 
Afbud: Michael Ungstrup (MU). Medarbrepr.: Jan Larsen (JL). 
 
 
Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 

2) Godkendelse af halvårsregnskabet (bilag) v/CM 

Godkendt. 

3) Behandling af revisionsprotokollatet (bilag) v/CM 

Kommende ændringer til regnskabsinstrukser i januar eller februar. Der skal kun kunne 

disponeres med 2 fuldmagter i forening over beløbsmaksimum i nuværende 

regnskabsinstruks. Revisionsprotokollatet blev behandlet og underskrevet. 

4) Beslutning om indkøb af en quooker til nadverbægrene (bilag) v/KD 

For: Jacob, Carsten, Jørgen, Elsebeth, Bente, Kirsten, Peter, Arne, Anker, Kate 

Imod: Helge, Per, Jørn 

Besluttet at Quooker købes. 

5) Beslutning om hvorvidt vi kan bemyndige kirkerestaureringsudvalget til at træffe 

nogle foreløbige afgørelser for at lette processen frem imod de egentlige 

beslutninger i menighedsrådet v/CM 

Det besluttes, at indtil skitseforslag fra Arne Haugen Sørensen og Asger Thomsen 

foreligger, kan det bemyndiges. 

6) Kort orientering fra byggeudvalget v/AFN 

AFN orienterede. Tidsplanen holder.   

7) Kort orientering fra 8. november udvalget i forbindelse med Kirstens 

pensionering v/AN 



 

 

Antalbegrænsninger pga. Corona. Afholdes i Sognegård. Deltagerliste fra Kirsten 

Drigsdahl ønskes.  

8) Meddelelser  

a) MR-valg 2020:  

a. valgforsamling tirsdag den 15/9  kl 19  

b. evt supplering tirsdag den 6/10 kl 19 

b) Valgmøde med bispekandidaterne den 31/8 og 1/9 i Hillerød – husk tilmelding 

c) Stiftet har meddelt, at den ledige præstestilling - som ønsket - opslås den 1/9 med 

ansøgningsfrist den 21/9. Opslaget kommer i Præsteforeningens blad og i Kristeligt 

Dagblad den 4/9. Prøveprædikener forventes afholdt den 3-10/10.  

d) Orientering om at menighedsrådet ønsker, at kunstmaler Arne Haugen Sørensen 

og arkitekt Asger Thomsen udarbejder en projektskitse for kirkerestaureringen, er 

sendt til provstiudvalget 

e) Minikonfirmandundervisningen varetages også i år af Louise Howard-Jessen 

f) Budgetsamrådet for Allerød kommune afholdes i sognegården den 1/9 kl 19 

g) Feriestatus – ferie er afviklet, overført eller udbetalt 

h) Aktiv Fritid på gågaden i Allerød den 26/9 kl 9-13. Aflyst. 

i) Godtgørelse for print, papir mv skal bruges med omtanke. Bed hellere Klaus om at 

printe det ud 

j) Tre foredragsaftener i efteråret 

k) Menighedsrådsforeningens årsmøde afholdes i år kun for delegerede og 

bestyrelsen og kun en enkelt dag den 31/10 

l) Den årlige cykeltur fra kirke til kirke bliver ikke til noget i år 

m) Lars Bacher vil gerne tilbyde menighedsrådet et maleri 

n) Næste møde torsdag den 24. september. Ønske om punkter til dagsordenen 

sendes til formanden senest 10 dage før mødet. 



 

 

9) Evt. 

25/9 Beatlesfortolkning af salmer i Engholm, fællesaktivitet for alle fem kirker. 

10) Lukket punkt: Beslutning om fastansættelse (bilag) v/PKS 

Kirketjener Kristian Lønsted indstilles til fastansættelse og lønregulering. 

11) Lukket punkt: Beslutning om ansættelse af konfirmandunderviser indtil den nye 

præst ansættes (bilag) v/PKS 

Louise Howard-Jessen indstilles til at varetage konfirmandundervisningen i perioden 

den 21/10-16/12 2020. 

12) Lukket punkt: Beslutning om lønregulering (bilag) v(PKS 

Kirketjener Helle Willer Jørgensen indstilles til lønregulering fra den 1/9 2020. 

13) Lukket punkt: Beslutning om tilføjelse til kontrakt (bilag) v/PKS 

Udsat til næste møde hvor menighedsrådet ser på hele kirkesangerkontrakten. 

14) Lukket punkt: Beslutning om bemanding på kirkegården (bilag) v/PKS 

Ansættelse af faglært gartner på 30 timer om ugen. Indtil ansættelse af faglært gartner 

er flexjobber ansat under nuværende vilkår. Ved ansættelse af en faglært gartner vil 

flexjobber Rafner blive tilbudt en tidsbegrænset flexjobansættelse i 10-15 timer pr uge i 

2 år med mulighed for forlængelse. 

Ansættelsesudvalg: Peter, Joanna, Jan og Carsten. 

15) Lukket punkt: Ansøgning om indkøb af en ny mobiltelefon til en præst (bilag) 

v/KPP 

Telefon til EHJ vedtaget. 




