
Referat af MR 29.06.2021 

A0ud: Carsten Mulnæs, Elsebeth Hougaard Jensen, Michael Ungstrup, Tine 
Wanscher, Klaus Jørgensen 

Gæster: Susanne Østergaard, Joanne Baron-Christensen 

Referent: CharloBe Birkeholm 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 3a Glføjet om Visens Venner 

Dagsorden godkendt med denne Glføjelse. 

2. Beslutning om godkendelse af repara@on og opgradering af LED-lamper 

IndsGlling om reparaGon og opgradering af i alt 18 LED-lamper er godkendt. 

3. DrøGelse af genoptagelse af begravelseskaffe 

Der var en drøRelse af indholdet af ordningen med begravelseskaffe. SæBes på 
dagsordenen Gl drøRelse på et senere møde med inddragelse af personalet og alle 
præster. Det besluBes, at begravelseskaffen kan genoptages iht. nuværende 
procedure og under iagBagelse af gældende coronarestrikGoner. 

3.a. Visens Venner 

Der var en drøRelse af brugen af sognegården Gl andet end kirkelige formål. Det 
godkendes at Visens Venner kan låne sognegården Gl deres generalforsamling. 
SæBes på dagsordenen på et senere møde for drøRelse af en poliGk for lån/leje af 
sognegården. 

4. Sommerfest for menighedsrådets medlemmer med ægtefæller/ledsagere 

Sommerfesten er fastsat Gl fredag 3. september kl. 18.00. Der kommer en invitaGon 
Gl menighedsrådet. 

5. Orientering om driG af kirkegården 

Kirkegårdsleder Joanna Baron-Christensen gav en orientering om kirkegårdens driR 
nu og planerne for fremGden. Menighedsrådet ønsker et beslutningspunkt om 
infostandere vedr. interessante gravmonumenter inkl. budget vedr. disse Gl første 
møde eRer sommerferien.  



6. Orientering om korvirksomheden 

Korleder Susanne Østergaard oplyste at det er en travl Gd, og gav en orientering om 
korvirksomheden, som Glbydes fra børnehaveklassen og op Gl slutningen af 
teenageårene. Der er spirekor, børnekor og ungdomskor. 

7. Ansøgning om køb af elklaver 

Godkendt. 

8. Forslag om aVoldelse af drop-in-dåb og drop-in-vielser @l eGeråret 

Præsterne har drøRet begge dele. Vedr. drop-in-dåb har Hillerød provsG foreslået en 
dato, som falder sammen med vores konfirmaGoner. Vedr. drop-in-vielser kræver det 
en administraGv forberedelse. Præsterne overvejer det videre i deres planlægning. 

9. Overvejelser om pilgrimsvandring 

Der er i fællesudvalget planlagt både en pilgrimsvandring og en cykeltur (11/9). 
Temaet er ”Kirken som kulturbærer”. 

10. Status for haveprojekt Anemonevej 10 

Haveprojektet er færdigt på nær hækken, som bliver plantet Gl oktober. 

11. Status for kirkerenovering 

Der er intet nyt at fortælle om på nuværende Gdspunkt. Vi venter på at komme med 
i næste konsulentrunde i sGRet. 

12. Orientering fra formand 

• Festgudstjeneste 29.8.2021 for den nye biskop. Vi har 2 pladser Gl en præst og 
et MR-medlem. Menighedsrådet repræsenteres af Bente Bjerre. Præsterne 
repræsenteres af Carsten Mulnæs. Senest Glmelding 1.7.2021 

• Valg Gl provsGudvalget 19.8. 2021 kl. 19.00 

• Menighedsrådenes distriktsudvalgs generalforsamling 15.6.2021, hvor 
formand og næsdormand deltog. Biskoppen havde talt, herunder vedrørende 
faldende medlemstal i folkekirken og hvad vi kan gøre ved det. 
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• Skoletjenestens konsGtuerende møde. Lars Emil Bolt og CharloBe Birkeholm 
deltager i repræsentantskabet 

• Diakoni på kirkegården, fyraRensmøde 23.9.2021 

• Symposium om redærdighed 5.10.2021 

13. Orientering fra præster 

Lars Emil Bolt oplyste, at babysalmesang er genoptaget. 

14. Orientering fra kontaktperson 

• Sommerferievikarer 

• Anmodning om integraGonsfest. Præsterne ønsker ikke umiddelbart at 
deltage, så der skal findes en anden frivillig fra MR / kirken, hvis det er muligt. 
Kontaktpersonen tager kontakt Gl Anne Marie BrixtoRe fra Røde Kors caféen. 

15. Udvalg 

Intet 

16. Eventuelt 

• Rykker fra Helsingør sGR – fakturaen ér betalt 

• KommunikaGonsplan – udvalget venter på den første mødeindkaldelse 

• Næste møde i menighedsrådet er Grsdag 31.8.2021 

Mødet sluBede kl. 21.07
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