
Referat, menighedsrådsmøde nr. 3/2021

Til stede:  
Anker Nissen (AN) 
Arne Frost Nielsen (AFN) 
Charlotte Birkeholm (CB) 
Lars Emil Bolt (LEB) 
Referent: Klaus Jørgensen (KJ)


 
Til stede via MS Teams:  
Bente Bjerre (BB) 
Carsten Mulnæs (CM). Møde forladt efter pkt. 2. 
Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ) 
Jan Larsen (JL) 
 
Afbud:  
Helge Jørgensen (HJ) 
Jørn Buchholt (JB) 
Jørgen Hendriksen (JH) 
Lars Bacher (LB) 
Per Jensen (PJ) 
Tine Wanscher (TW) 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Omfang af hjælpemidler sættes som lukket punkt og sidste punkt. 
Beslutning om at godkende takster for MR-arbejde fra provsti medtages til næste møde. 

2. Godkendelse af årsregnskab 2020 for Lillerød Sogns Menighedsråd 
Gennemgang af regnskab ved AFN og CM. 
Regnskabet mærket “Lillerød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27310028, Regnskab 2020, 
Afleveret d. 12-03-2021 12:30” er godkendt. 
 


3. Godkendelse af carport, udhus, indretning af embedsafdeling. 
Indflytningssyn gennemført. AFN orienterede. Godkendt. 

4. Orientering fra præsterne: 
LEB og EHJ orienterede: Påskegudstjenester afholdes som almindelige gudstjenester i kirken.  
Der afholdes to messer langfredag. 
Påskedag afholdes arrangement for børn, påskeægsjagt kl. 11, 12, 14. 
Dele af forårets konfirmationer flyttes til september. 
Sorggruppe er udsat pga. nuværende forsamlingsrestriktioner. 
Der gøres mere ud af påskepynten i år. 



5. (punkt flyttet til pkt. 9)


6. Orientering fra kirkeværge via AN: Alt ok.


7. Orientering fra kontaktperson 
Organist snarligt tilbage. Det går pt. godt med at finde organistvikarerne. 
Virtuelt introkursus afholdt for nye medarbejdere. 
Virtuel konfirmanddeltagelse ved indsamling.


8. Eventuelt 
Foredragsudvalg konstitueret. (AN) 
LB har doneret Ørsted tegneserie til våbenhuset. (AN) 
Næste møde: Behandling af foreslåede koncerter for 2021 (AF) 
Udvalgsliste udsendes. (BB) 
Arbejdsgruppe om PR omkring dåb (EHJ, LEBO, CB indtil videre)  
Mål for menighedsrådets to år, f.eks. omkring arbejdsfunktioner. (AFN) 
Menighedsrådets årshjul udsendes.  (BB) 
Vision om hvad vi gør for kirkens forskellige målgrupper. (EHJ) 
Deadline for dagsordenspunkter til næste møde i referat. (BB) 
Temadrøftelse om mål og visioner. (CB)


9. Lukket punkt: Drøftelse af omfanget af hjælpemidler 
Kontaktperson kontakter kirketjenere vedrørende behov.



