
 

 

Referat af menighedsrådsmøde nr 7/2020 i Lillerød sognegård torsdag 

den 24. september 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). 
Medarbrepr.: Jan Larsen (JL). Referent: Klaus Jørgensen (KJ).  
Afbud: Bente Bjerre (BB). 
 
 
Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt. 

2) Beslutning om at købe en minitransporter med løvsuger (bilag)  

Enstemmigt vedtaget. Provstiudvalget ansøges herom. 

3) Beslutning om at købe en honningslynge til kr 5500,- (bilag) 

Enstemmigt vedtaget. 

4) Corona hensyn i kirken og i sognegården v/EHJ 

EHJ orienterede. Nødvendige værnemidler er eller bliver anskaffet, og der arbejdes på 

at beskytte både kirkegængere og personale. Vejledninger fra 

menighedsrådsforeningen følges løbende. CM foreslog, at Arbejdsmiljøgruppen (Helle, 

Joanna og PKS) suppleres med EHJ og fungerer som corona task force. 

5) Orientering fra budgetsamrådet v/AFN 

AFN orienterede fra budgetsamråd.  

6) Orientering om en mulig tidsplan for den indvendige restaurering af Lillerød 

Kirke, når denne bevilges (se under meddelelser) v/CM  

CM orienterede. Vedr. pkt. 9j. er det menighedsrådets opfattelse, at der godt kan gås i 

gang med den indvendige restaurering af kirken før 2023, hvis der er en aftale med 

provstiet om finansieringen. Provstiudvalget anmodes om et møde om den indvendige 

restaurering, når menighedsrådet er enige om skitsen. 

 



 

 

7) Orientering fra præsterne 

KID: Høstgudstjeneste og høstfrokost på søndag. 

EHJ: Gæst i Café Livstråden på mandag: Kirsten Drigsdahl. Preben Koch ugen efter.  

8) Kommende aktiviteter v/KJ 

KJ orienterede om foredrag, kor, orgelskole, fællessang og babysalmesang. 

9) Meddelelser  

a) MR-valg 2020: ved vores valgforsamling tirsdag den 15/9 valgtes et fuldtalligt 

menighedsråd og to suppleanter 

b) Datoer for orienteringsmøde, indstillingsmøde og prøveprædikener er aftalt 

c) Bispevalg – der kan stemmes fra den 22/2 (vejledning er udsendt) 

d) Planlægningen af julegudstjenesterne drøftes i provstiet den 1/10. Præsterne vil 

udarbejde en plan for julegudstjenesterne og vil fremlægge denne i menighedsrådet 

i oktober. Medarbejderne vil blive inddraget heri 

e) Kristian påbegynder kirketjeneruddannelsen 

f) MUS, GRUS og APV gennemføres i oktober/november 

g) En 3 mdr praktikaftale som kirketjener vil blive indgået i oktober 

h) En 6 ugers praktikaftale som gartner vil blive indgået i oktober 

i) Sogneaftener/foredrag i det kommende år er aftalt – bilag fra foredragsudvalget 

j) Provstiet har været nødt til at udsætte den indvendige istandsættelse af Lillerød 

Kirke til 2023 

k) Kunstmaler Arne Haugen Sørensen og arkitekt Asger Thomsen påbegynder snart 

opmåling og udarbejdelsen af et skitseforslag til den indvendige restaurering af 

kirken jvf tidligere beslutning i menighedsrådet. De har modtaget menighedsrådets 

ønsker og referatet fra besøget af stiftets konsulenter og Nationalmuseet. Hvis 

menighedsrådet synes om forslaget, så følger vi proceduren med ansøgning til 

provsti og stift i byggesagsprogrammet på DAP.  



 

 

l) Ansøgning er sendt til PU om at få kr 20.000,- extra til betaling for skitseforslaget, 

da det nu er oplyst, at det koster mere end først antaget 

m) Det årlige medarbejdermøde afholdes onsdag den 21. oktober kl 10.30. 

n) Julefrokost for medarbejderne afholdes onsdag den 16. dec kl 11.30. 

Menighedsrådsmedlemmerne er meget velkomne til kaffen kl 13.30. 

o) Nytårsgudstjeneste for menighedsrådsmedlemmer i Hillerød provsti den 5/1 kl 19 i 

Frederiksborg Slotskirke 

p) Næste møde tirsdag den 20. oktober. Ønske om punkter til dagsordenen sendes til 

formanden senest 10 dage før mødet. 

10) Evt. 

PKS vedr. frivilligt arbejde. 

11) Lukket punkt: Indstilling om fastansættelse af kirkesangerne (bilag) v/PKS 

Vedtaget. 

12) Lukket punkt: Vedtagelse af stillingsbeskrivelse for kirkesangerne (bilag) v/PKS 

Vedtaget. 

 


