
18. januar 2022 

Referat, menighedsrådsmøde nr. 1/2022 
i Lillerød Sognegård, lokale 1+2 
Tirsdag den 18. januar kl. 19 

Indkaldte: 

Anker Nissen (AN) 
Arne Frost Nielsen (AFN) 
Bente Bjerre (BB) 
Carsten Mulnæs (CM) 
Charlo=e Birkeholm (CB) [forlod mødet eCer pkt. 11] 
Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ) [aKud] 
Helge Jørgensen (HJ) 
Jørgen Hendriksen (JH) 
Jørn Buchholt (JB)  
Lars Bacher (LB) [deltagelse fra pkt. 4] 
Lars Emil Bolt (LEBO) 
Michael Ungstrup (MU) [aKud] 
Per Jensen (PJ) 
Peter Kryger Sander (PKS) 
Tine Wanscher (TW) [aKud] 

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

Dagsorden: 

1. Indledning (AN) 
Formandens indledning taget Yl eCerretning. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
CM orienterede om regelsæ=et vedr. beslutningsreferat i menighedsrådet. Medlemmer skal 
underskrive referatet, inden de går fra mødet. Men det forudsæ=er 1) at ordlyden af det færdige 
referat er læst op i løbet af SELVE mødet 2) at der kan foreligge et print, man kan tage med hjem 3) at 
det KUN er en beslutningsprotokol. 
 
Således er referatet ikke Yl brug for almindelige bemærkninger eller synspunkter med mindre, det er 
udtryk for dissens ved en afstemning. Det skal i øvrigt fremgå af mødeindkaldelse HVAD der skal 
drøCes og beslu=es, og der kan IKKE tages nye punkter på dagsorden på selve mødet, med mindre 
alle er Yl stede  - og godkender det. 

3. Godkendelse/vedtagelse af mødedatoer 2022. Jf. AN udsendelse af 6/12 2021 kl. 16:58, herunder 
dato for henholdsvis: 

a. Orienteringsmøde om valg Yl menighedsrådet 
b. Valg Yl menighedsrådet 
c. Menighedsmøde 
 
Datoer vedtaget. 
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4. Ny budgetmodel (AFN) 
AFN orienterede. Ny budgetmodel drøCes snarest muligt via formænd og kasserer med 
nabosognene. 

5. Kirkerestaurering, herunder godkendelse af ny kontrakt med arkitekt Asger Thomsen (CM)  
Menighedsrådet godkender underskrivelse af kontrakt. 

6. Godkendelse af personalepoliPk (CB) 
PersonalepoliYk godkendt. 

7. Debat om folkekirken (AN, AFN)  
Forslag om dyberegående temamøder om emnet.  
Generel diskussion om hvad MR vil med kirken ønskes. Fælles fodslag. 
Oplæg Yl temadag/-aCen, frivillige + MR fra Klaus Yl næste møde. 

8. Anemonevej 10, status (AFN) 
AFN orienterede. 

9. Orientering om årsregnskab 20-21 (AFN) 
AFN orienterede.  

10. Orientering, formand 
CM bogudgivelse.  
Højskole i Engholm i januar aflyst. 
Udlån af sognegård 5. december Yl sYCet (kl. 15 - 20). 

11. Orientering, præster 
ProvsYprojekt om fastholdelse af konfirmander. 
Børnegudstjeneste 2. februar. 
Drop-in dåb 1. april i Engholmkirken, samarbejde ml. sogne, præster fra alle kirker. 

12. Orientering, kontaktperson 
Ny medarbejder, koordinaYonsmedarb. og minikonfirmander, Pia Mackrill. 
Kirkegårdspersonale samarbejder med Blovstrød om gartnerfunkYon. 
Årligt medarbejdermøde 19. januar. 

13. Orientering, udvalg (hvis noget på hjerte) 
Beplantning af hække på kirkegård, område FU. 
Koncertudvalg orienterede om arbejdet i koncertudvalg. 

14. Eventuelt 
NaYonalmuseet har fremsendt note om kalkmalerier i kirken. 
13. marts holder folkekirkens nødhjælp landsindsamling. PKS ønsker konfirmander involveret. HJ og 
PKS lokale tovholdere for indsamlingen. 
Møde om kirkekaffe 19. januar kl. 13. 
Kommunen har installeret nyt lys udvendigt. 
 

Mødet slu=ede kl. 21:18. 
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