
Referat af menighedsrådsmøde nr 8/2020 i Lillerød sognegård tirsdag 
den 20. oktober kl 19.00. 
Indkaldte: Anker Nissen (AN), Arne Frost Nielsen (AFN), Bente Bjerre (BB), Carsten Mul-
næs (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: Carsten Mulnæs (CM) og Kate Pepke Pedersen (KPP). 

Referat: 

1) Godkendelse af dagsordenen  
Dagsorden godkendt. 

2) Beslutning om ansøgning om at stoppe i menighedsrådet fra og med det nye råd 
2020-22 (bilag) 
Beslutning skal behandles af kommende menighedsråd. 

3) Velkomst og indsættelse af vores nye præst – foreløbig drøftelse og nedsættelse 
af et udvalg til varetagelse heraf  
Udvalg nedsættes af kommende menighedsråd. 

Rejsegilde 29. oktober (annonceres på web, og Allerødnyt orienteres). 

4) Foreløbig orientering om julegudstjenesterne og evt øvrige initiativer v/EHJ  

Endnu ikke landet - tredje præst på trapperne. 

5) Nedsættelse af et udvalg til at forberede nytårsfesten den 10/1 v/HJ 

Pga. covid-19 bliver det ikke muligt at holde nytårsfest som vanligt. Enstemmigt vedta-

get at aflyse nytårsfesten.  

6) Orientering om Kirstens afskedsgudstjeneste og reception den 8. november v/
AN og festudvalget 
Anker orienterede. 

7) Godkendelse af 3. kvartalsrapport (bilag) v/AFN 

AFN orienterede om 3. kvartalsrapport. Kirkegårdsleder indhenter tre tilbud på løvsu-

ger. Kvartalsrapporten er godkendt. 



8) Prioritering af medarbejderønsker til anskaffelser (bilag) v/AFN 

BB foreslår pkt. 3+4 vurderet i 2021.  

1. alternativ: A/V-udstyr, inddragelse af budget oprindeligt reserveret til infoskærm 

2. alternativ: Udslagsvask 

9) Godkendelse af budget 2021 (bilag) v/AFN 

Budget med datostempel: “Lillerød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27310028, Budget 

2021. Endeligt budget afleveret d. 09-10-2020 13:56” er godkendt. 

10) Menighedsrådet 2018-20 takker af og byder det nye råd 2020-22 velkommen 
Velkommen til de nye medlemmer Lars, Charlotte og Tine. 

Velkomstmappe til de nye (Landsforeningen af menighedsråd). 

11)  Meddelelser  

a) MR-valg 2020: ingen nye lister modtaget 

b) Bispevalg: Peter Birch vandt i 1. runde med over halvdelen af stemmerne. Tillykke 

fra Lillerød! 

c) Arne Haugen Sørensen og Asger Thomsen er blevet orienteret om skrivelsen fra 

provstiudvalget om kirkerestaureringen 

d) Deltagere til repræsentantskabsmødet den 3/11 kl 19 i Engholmkirken: 

Anker, Peter 

e) Gartner ansøgninger 

Peter orienterede. 

f) MUS, GRUS og APV er i gang 

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

h) Julefrokost for medarbejderne afholdes onsdag den 16. dec kl 11.30. Menighedsrå-

dsmedlemmerne er meget velkomne til kaffen kl 13.30. 

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

Frederiksborg Slotskirke 

j) Der afholdes konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 24. november kl 19.  



12) Evt. 
Forslag om præstetavle i kirken. 

Café Livstråden afholder julefrokost til ca. 20 personer. 

Julevandring 2020 er aflyst. 

Fællesudvalg: Højskoledag 30. januar 2021 i Engholm. 

Fællesudvalg: Beatsalmer med 98 deltagere i Engholm. 

Teologisk salon, 23. oktober på Rungstedlund. 

Foredrag med Kåre Egholm i sognegården torsdag 19.30.


