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Referat, menighedsrådsmøde nr. 2/2022 
Lillerød Sognegård, lokale 1 + 2 
Onsdag den 23. februar kl. 19 

 
Deltagere: 
Anker Nissen (AN) 
Arne Frost Nielsen (AFN) 
Bente Bjerre (BB) – AFBUD 
Carsten Mulnæs (CM) – AFBUD 
Charlotte Birkeholm (CB) – AFBUD 
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) –  AFBUD 

Indkaldte: 
Medarbejderrepræsentant og referent: Kristian Lønsted (KL) 
Klaus Jørgensen (KJ) – AFBUD 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
AN foreslår tilføjelse af to underpunkter under punkt 6. PK foreslår under punkt 7 oriente-
ring om plan og budget fra koncertudvalget (pva. Kyunghee) til orientering. HJ foreslår ori-
entering ved udvalg under punkt 7. Dagsorden med tilføjelser godkendt. 

2. Godkendelse af årsregnskab 2021 for Lillerød Sogns Menighedsråd.  
(Bilag 1, årsregnskab 20/21) - (Bilag 2, budgetrapport 20/21) 
Gennemgang af regnskab ved AFN. Regnskabet mærket "Lillerød Sogns Menighedsråd, 
CVR-nr. 27310028, Regnskab 2021, Afleveret d. 22-02-2022 10:09" er godkendt.  

3. Stigende energipriser (AFN) 
(Bilag 3, handleplaner for voldsomme stigninger i udgifter til el og varme) 
AFN orienterer om de øgede energipriser og budgetfølgegruppens forslag til sparemulighe-
der. Det blev bl.a. drøftet om der kan spares på oplysningen af kirken med udskfitning til 
LED. JB undersøger dette nærmere. Forslag til dækning af merudgifterne er vedhæget. 

4. Orientering ved formanden (AN) 

1) AN og AFN deltog på formandsmøde i Hillerød Provsti d. 3. februar. Her blev der bl.a. 
drøftet ny budgetmodel, ”Vardemodellen”, som AFN orienterede om.  

2) AN orienterede om konferencen ”Ud med kirken” lørdag d. 26. marts på Pharmakon 
Konferencecenter med efterfølgende festmiddag (Bilag 4). AFN + AN deltager evt. sam-
men med en eller to flere enten ansatte MR medlemmer. Tilmelding hos Lone Pepke 
via KJ senest 11. marts. 
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3) Grøn omstilling på budgettet  
(Bilag 5: https://www.menighedsraad.dk/nyheder/2022/skal-der-gron-omstilling-pa-
budgettet/) 
Vi er allerede i gang med en grøn omstilling. På kirkegården kører næsten alle maski-
ner på el. I det daglige tænker vi grønt og prioriterer bæredygtige løsninger. 

4) AN orienterer om Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand Hotel 
d. 10.-12. juni. PKS agter at melde sig til. Også opfordring til andre opfordres at til-
melde sig fra 19. april på Landsforeningens hjemmeside. Kontakt evt. KJ herom. 

5) MR-midsommerfest? 
Den foreslås at være hos PJ, som finder en dato. Vi genoptager drøftelse herom om på 
næste møde. 

6) PR-udvalgs planer for annoncering. Udsættes til næste MR mødet 24. marts. 
4.6.1. Vedr. personalepolitikudvalget foreslås det, at Klaus indtræder. Det er vedtaget. 
4.6.2. Vedr. PR-udvalget udtræder Kyunghee, Michael og Helge. Forslag om at Carsten 
og Kristian indtræder, hvilket er vedtaget. PR-udvalget er: Klaus (formand), Lars, Car-
sten, Kristian, Peter og Susanne.  

7) Ole Jørgensens mausoleum. Forslag om informationstavle. Vi fortsætter overvejelser 
om mulighederne herom. Tages op igen på mødet d. 24. marts. 

5. Orientering ved præster. 
5.1. EHJ orienterer om møde om fordeling af konfirmander med Blovstrød og Engholm. Al-
lerød Privatskole er nu tilknyttet Lillerød Sogn. Fra efteråret får vi således yderligere to hold 
konfirmander. 
5.2 LEBO orienterer om ny babysalmesangsunderviser, Penille, imens Annette er på uddan-
nelse. LEBO orienter endvidere om den kommende fastelavnsgudstjeneste og om at mini-
konfirmander starter op igen ved Pia. 

6. Orientering ved kirkeværge (JB) 
6.1. Stormen er gået nænsomt ind over kirken. Kun nogle enkelte småskader. 
6.2. Provstesyn torsdag d. 17. marts kl. 12:30. Det skal sikres, at alle MR medlemmer får 
klar besked via mail om deltagelse. Det vedrører kirke, kirkegård og sognegård – men ikke 
præsteboligerne, hvor kun et medlem kan deltage. HJ deltager her. 
6.3. JB orienterer om gentagne hærværk på de offentlige toiletter af tre unge mænd. Kom-
munen skal kontaktes via mail. Det foreslås at KJ skriver med input fra kirketjenerne. 

7. Orientering ved kontaktperson (PKS) 
7.1. PKS orienterer om Corona-smitte blandt personalet med to sygemeldte kirketjenere. 
Stor ros til alle kolleger, som hjalp til med at afvikle tjenester og kirkelige handlinger, m.m. 
7.2. HJ orienterer om fællesudvalget. Pilgrimsvandringerne er sat på planen i år. Årets cy-
keltur bliver d. 10. september med start fra Lillerød Kirke. Førstkommende arrangement 
bliver med musikeren Henrik Goldschmidt i Engholm Kirken.  
7.3. Koncertudvalget har til orientering fremlagt plan og budget for årets koncerter. 

8. Eventuelt. 
AN orienterer om fællessangsaftenen tirsdag d. 22. februar efter flere måneders pause. 
Stor succes med 14 sangglade deltagere. Ros og tak til Kyung-Hee. 

 

Møde sluttede kl. 21:20. 
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