
29. september

Referat, menighedsrådsmøde nr. 8/2021 
i Lillerød Sognegård, lokale 1+2 
Onsdag den 29. September kl. 19 

Indkaldte: 

Anker Nissen (AN) 
Arne Frost Nielsen (AFN) 
Bente Bjerre (BB) 
Carsten Mulnæs (CM) [a>ud] 
CharloBe Birkeholm (CB) 
Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ) 
Helge Jørgensen (HJ) 
Jørgen Hendriksen (JH) 
Jørn Buchholt (JB)  
Lars Bacher (LB) 
Lars Emil Bolt (LEBO) 
Michael Ungstrup (MU) 
Per Jensen (PJ) 
Peter Kryger Sander (PKS) 
Tine Wanscher (TW) 

Medarb. repr.: Jan Larsen (JL) 
Referent: Klaus Jørgensen (KJ) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Pkt. 6 omhandler i stedet dåbsfolder.  
Ny mødedato skal besluBes: Indføres som pkt. 13, nyt pkt. 14: Eventuelt 
Opdatering af ønskeliste ved JB indføres som pkt. 12a.  
Pkt. 3+4 slås sammen (aBer adskilt i løbet af møde). 
Dagsorden godkendt. 

2. Orientering fra budgetsamråd (AFN) 
Referat udsendt _l MR med mail 15. September 
AFN orienterede. Revisionsprotokol kunne ikke medtages denne gang men medtages ved 
næste møde.  

3. Retningslinier for administraGon af kirkebøsse (AFN) 
AFN orienterede. Bilag omkring menighedspleje aernes. 
Nuværende kollekbormål godkendes af præster og menighedsråd orienteres inden 1/1.  
EHJ foreslår, at formål revideres årligt. 

4. OpreHelse af udvalg Gl administraGon af menighedspleje (CM/AFN)  
UdsæBes _l næste møde. 
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5. Restaureringsprojekt, status (CM) 
Intet nyt. PKS anbefaler koordina_on med Blovstrød Kirkes restaura_on planlagt _l 2022. 

6. IntrodukGon af KirsGne Ravns bog Dåbs op gave (BB) 
BB foreslår _lretning og brug af dåbsfolder fra Gentofe. Behandles i _dligere nedsat udvalg. 
(LEBO, EHJ, CB) 

7. Personalets ferie i forbindelse med start af nyt ferieår (PKS) 
PKS orienterede. Al ferie i henhold _l gammel ferielov vil blive aholdt inden 31/12. 

8. Maleri af Ib Rasmussen Glbudt som gave. MR sGllingtagen (HJ) 
Menighedsrådet takker Ib Ladefoged Rasmussen for maleriet. 
EHJ eferlyser policy for modtagelse af kunstværker. 

9. Orientering fra formand 
AN orienterede om begæring fra tv2 om ak_ndsigt og landemode. 

10. Orientering fra præster 
LEBO orienterede om pastagudstjeneste og månedlige tjenester på demensplejecenter 
Skovvang. 
EHJ orienterede om julevandring. Der udarbejdes PR for julevandringen. 
Minikonfirmander behandles i dåbsudvalg.   

11. Orientering fra kontaktperson 
PKS orienterede om hyggelig cykeltur og integra_onsdans. 
Kommende ak_viteter: Årligt medarbejdermøde, MUS, pilgrimsvandring 6/11 ved fælles 
ak_vitetsudvalg, integra_onsfest, førstehjælpskursus.  

12. Orientering fra udvalg 
Menighedsrådet giver _lsagn om at støBe fællesarrangementet med Singh og Goldschmidt. 
Højskoledag i Engholm Kirke 2022. 
 

12a. Opdatering af ønskeliste ved JB 

Ønske om ny jordkasse _l kistebegravelser _lføjes ønskelisten. 

13. Ny dato for næste møde. 
Torsdag 4. november 
Tirsdag 23. november. 

14. Eventuelt 
Datoer _lføjes kommende foredrag i månedsfolder. 
Enighed om at erstaBte nuværende oplag af højskolesangbøger med 65 eksemplarer.
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