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Referat, menighedsrådsmøde nr. 9/2021 

i Lillerød Sognegård, lokale 1+2 

Torsdag den 4. november kl. 19 

 

Indkaldte: 

Anker Nissen (AN) 

Arne Frost Nielsen (AFN) 

Bente Bjerre (BB) 

Carsten Mulnæs (CM) 

Charlotte Birkeholm (CB) 

Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ) [afbud] 

Helge Jørgensen (HJ) 

Jørgen Hendriksen (JH) 

Jørn Buchholt (JB)  

Lars Bacher (LB) [afbud] 

Lars Emil Bolt (LEBO) [afbud] 

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.  

Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Menighedsmøde 20-21, jf. lov om menighedsråd §41 (CB)  

Mødet afholdes 21. November efter gudstjeneste kl. 11.15. Mødepligt for menighedsråd.  

Dagsorden udsendes med referat. 

 

Lovpligtig dagsorden: 

- Redegørelse for sidste års regnskab og kommende års budget 

- Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år 

- Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år 

 

 

3. Menighedspleje (generel drøftelse) (CM)  

CM orienterede. Nedsættelse af hurtigtarbejdende udvalg til drøftelse af menighedsplejen, 

bestående af AFN, TW, LEBO. 
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4. Økonomi (AFN)  

- Godkendelse af budget 2022 (Bilag 1: budget) 

AFN orienterede. Budget mærket “Lillerød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27310028, Budget 

2022, , Endelig budget afleveret d. 19-10-2021 14:36” er godkendt. 

 

- Besvarelse vedrørende revisionsprotokollat til årsregnskab 2020  

  (Bilag2: Revisionsprotokollat. Bilag 3: Besvarelse)  

AFN orientede. Revisionsprotokollat godkendt og underskrevet. 

 

- Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.09.2021  

  (bilag 4a: 3. kvartalsrapport 2021) 

  (bilag 4b: Budget, formål (arbejdsbudget) 

  (bilag 4c: Anlægsskema) 

  (bilag 4d: Bemærkninger til kvartalsoversigt pr. 30.09.2021) 

AFN orienterede. Kvartalsrapport pr. 30.09.2021 godkendt, herunder anskaffelser i budget 

2021 til teleslynge- og forstærkeranlæg samt ny jordkasse til kirkegården. 

 

- Godkendelse af regnskab for ny præstebolig på Anemonevej  

  (Bilag 5: Godkendelse af regnskab) 

AFN orienterede og regnskabet blev godkendt. Der sendes ansøgning til Hillerød Provsti om 

restfinansiering af udgifter til præsteboligen. 

 

- Anskaffelser i budget 2021  

  (Bilag 6: Anskaffelser) 

Behandlet som del af kvartalsrapport-godkendelsen. 

 

5. Konstituering (drøftelse om ”hvem vil hvad” ved konstitueringen på MR mødet 29. 

November) (AN)  

(Bilag 7: Konstituering, Artikel fra Menighedsrådenes blad nr8/2021)  

Formand, næstformand, kirkeværge, kasserer, og kontaktperson villige til genvalg. 

 

6. Restaureringsprojekt, status (CM)  

(Bem: Efter herom modtaget meddelelse på DAP vil vores projekt blive behandlet på et 

møde i Helsingør Stift den 6. December 2021)  

CM orienterede. 

 

7. Orientering ved formand (AN)  

Indbydelse til 28. november i Hillerød Kirke. Indvielse af tilbygning. 

 

8. Orientering ved præster  

- 

 

9. Orientering ved kontaktperson (PKS)  

PKS orienterede om pilgrimsvandring 6/11. 

Førstehjælpskursus og kurser om arbejdsmiljø for personale. 

Organist fraværende i november. Tjenesten varetages af vikarer. 
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10. Orientering ved kirkeværge (JB)  

JB orienterede om igangværende arbejder.Brandsyn torsdag 9/12 kl. 9. Evakueringsplaner 

forventes gennemgået. Oplyste at det for tiden er vanskeligt at skaffe håndværkere, 

herunder navnlig murere. 

Foreslår arbejdsgruppe om nyt skab i sognegården: (EHJ, JB + Kristian). 

 

11. Orientering ved udvalg (i det omfang der er noget at berette om)  

HJ efterlyser detaljer om nytårsfest. Forventes afholdt 9/1.  

MU beretter om provstiets Drenge- og mandskor, som kan benyttes til arrangementer og 

koordinerer med LEBO derom. 

 

12. Eventuelt 

PJ efterlyser bedre intern kommunikation.  

AFN: Efterlyser formål/kontonummer på bilag. 

 JB: Udslagsvask kan placeres på dametoilet, placeret på ønskeliste. 

 

Mødet sluttede kl. 21.10 

 

 




