23. november 2021
Referat, menighedsrådsmøde nr. 10/2021
i Lillerød Sognegård, lokale 1+2
Tirsdag den 23. november kl. 19

Indkaldte:
Anker Nissen (AN)
Arne Frost Nielsen (AFN)
Bente Bjerre (BB)
Carsten Mulnæs (CM) [a ud]
Charlo e 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.
(Tilføjelse af lukket punkt under pkt. 6)
HJ og KJ tæller stemmer.
2. Beslutning om mødedatoer i 2022
AN udsender datoer. Udsendes som elektronisk mødeindkaldelse.
Valg annonceres i maj måned om valg l menighedsråd.
3. Kons tuering gældende fra 1. søndag i Advent:
a. Valg af formand (skri lig hemmelig afstemning)
AN: 7 stemmer, valgt som formand.
CB: 5 stemmer
b. Valg af næs ormand (skri lig hemmelig afstemning)
CB: 12 stemmer, enstemmigt valgt som næs ormand.
c. Valg af kirkeværge
JB: Enstemmigt valgt.
d. Valg af kontaktperson
PKS: Enstemmigt valgt.
e. Valg af sekretær
KJ: Enstemmigt valgt.
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f.

Valg af bygningssagkyndig
Marie-Louise Johansen: Enstemmigt valgt.

g. Valg af kasserer
AFN: Enstemmigt valgt.
h. Valg af underskri sbere gede
AFN + AN.
4. Orientering ved formand
Menighedsmøde gennemført.
Mar n Cor x holder 25 års jubilæum 1. søndag i advent.
6. december: S ets møde om Lillerød Kirkes restaureringsprojekt.
Praksis for jubilæer i kommunen e erlyses.
5. Orientering ved præster
EHJ: Julevandring i uge 49.
LEBO: Børnegudstjeneste a oldes 24. december kl. 11.
Minikon rmander genstartes.
CMs studiekreds e erspørges.
6. Orientering ved kontaktperson
PKS: Fælleskirkelig pilgrimsvandring under ledelse af pilgrimspræst Elisabeth Lidell
gennemført 6. november. Succes med 26 deltagere.
14. november: Integra onsfest succesfuldt gennemført i samarbejde med Røde Kors. Ca. 50
deltagere.
15. november: Førstehjælpskursus a oldt for personale.
Organist vender lbage 27. november.
Flere frivillige e erlyses, igangværende samarbejde med Susanne.
Lukket punkt: MR giver PKS prokura l ansæ else af pågældende i samarbejde med CB.
7. Orientering ved kirkeværge
Nyt (for) hårdt kommunalt lys ved parkeringsplads og kirke.
Brandsyn a oldes 1. december kl. 13.
Grandækning er færdig i løbet af ugen på kirkegården.
8. Orientering ved udvalg (i det omfang, der er noget at bere e om)
HJ a older møde med LEBO om nytårsfest, der a oldes med indledende kort tjeneste 23.
januar kl. 14. LEBO er på barsel 9. januar, hvorfor nytårsfesten y es.
9. Eventuelt
AFN: KAM introducerer nyt telefonsystem og nye numre. Lars Viggaard: 4042 3166.
Budget indeholdt samme post to gange.
Det undersøges, om TDC kan åbne for voice mail e er kl. 12. Ønske om ændring af
telefonstemme.
Forslag om at erne møn elefon i gangen.
Telefonliste udsendes sammen med referat.

Mødet slu ede kl. 20.40.
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