
17. Marts 2022

Referat, menighedsrådsmøde nr. 3/2022

Torsdag den 24. marts kl. 19 

Indkaldte: 

Medarbejderrepræsentant: Kristian Lønsted (KL). 
Referent: Klaus Jørgensen (KJ).


Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Det indskærpes, at afbud til menighedsrådsmøder skal meldes til formand og se-
kretær. Der er mødepligt. 
Lukket punkt flyttes til sidst. BB ønsker tilføjelse af yderligere lukket punkt. 
Dagsordenspunkter ønskes fremtidigt uddybet, jvf. indstillingsskabelon, der med-
sendes referatet. 
Medarbejderrepræsentant gør opmærksom på, at han må deltage i lukkede punk-
ter på lige fod med menighedsrådet, jvf. dog §27 i menighedsrådsloven. 

2. Forslag om indkøb af “Kirkesangbogen” (LEBO) 
Det foreslås at indkøbe Kirkesangbogen. 
Det foreslås at indkøbe 60 stk. + akkompagnement til ca. 16.000,- 
Enstemmigt besluttet. 

3. Forslag om fotografering af medarbejdere til hjemmeside (LEBO) 
Imødekommet. Klaus fotograferer. 

4. Henvendelse fra Blovstrød Sogn om lån af Lillerød Kirke (AN) 
Blovstrød kan låne kirken til kirkelige handlinger; eget personale medbringes.  

Deltagere: 

Anker Nissen (AN)


Arne Frost Nielsen (AFN)


Bente Bjerre (BB)


Carsten Mulnæs (CM) [afbud]


Charlotte Birkeholm (CB)


Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ) [afbud]


Helge Jørgensen (HJ)

Jørgen Hendriksen (JH) [afbud]


Jørn Buchholt (JB)


Lars Bacher (LB) [afbud]


Lars Emil Bolt (LEBO)


Michael Ungstrup (MU) [afbud]


Per Jensen (PJ)


Peter Kryger Sander (PKS) [afbud]


Tine Wanscher (TW) [ikke fremmødt]
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5. PR-udvalgets planer for annoncering (KJ) 
Ændring af størrelse på de faste annoncer i avis.  
Kommunikationsplan efterspørges til næste møde. 

6. Menighedspleje (TW) 
Vigtigt at påbegynde arbejdet i udvalget vedrørende menighedsplejen. Vi beder 
formanden for udvalget indkalde til møde snarest. 

7. Menighedsrådsvalg (AN) 
Valgbestyrelse: LB (formand), HJ og AN 
 
Skrivelse af 8. marts 2022 med tidslinje for valg til menighedsråd 2022. Jf. Cirkulæ-
re nr. 9172 af 28. februar 2022 vedrørende procedure, herunder opstilling af kandi-
dater og udarbejdelse af valgliste. - Se DAP herom. 
 
Skrivelsen benyttes som checkliste til valget. 

8. Infotavle ved Ole Jørgensens mausolæum (BB) 
Der foreslås opslag ved mausolæet udarbejdet af kirkens kontor med revision af 
Carsten. Udkast til næste menighedsrådsmøde. Rammen er 5000,- for skiltet. 

9. Orientering ved præster 
Flot fremmøde ved fastelavnsgudstjenester. 
Minikonfirmand pt. 9 deltagere. 
Drop-in dåb i Engholmkirken 1. april. 

10.Orientering ved kirkeværge (JB) 
Provstesyn afholdt, meget få bemærkninger. Få tilbageværende arbejder. 
To-do liste ajourføres. 
Kirkeværgen og kirkegårdsleder roses for sit arbejde af menighedsråd samt provst. 

11.Orientering ved kontaktperson (PKS, lukket punkt) 

12.Orientering ved udvalg 
- bygningsudvalg nedlægges (AFN) 
Ibrugtagningstilladelse for Anemoneve modtaget, og bygningsudvalg nedlægges. 
Snarligt budget for 2023; budgetramme udmeldes senest 15. april. Stærkt øgede 
energipriser. Langtidsbetragtninger fra sagkyndige efterlyses og optages i to-do 
liste. 
Personalepolitiksudvalg arbejder nu med personalehåndbog. 

13.Sommerfest for MR (PJ) 
Forslag om lørdag 18. juni hos PJ. 

14.Aktiviteter og fornyelser i Lillerød Sogn (KJ) 
Forslag om workshop for MR til opsamling af ideer til aktiviteter. Dato snarest, for-
slag om eftermiddag efter kirkegang. 

15.Eventuelt 
HJ: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp med flot resultat. 
Singh & Goldschmitt i Engholmkirken 25/3 kl. 17. 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Der er opført Lapidarium på kirkegården. 
Varsling af særlige feriedage 1 måned før, særlige feriedage afholdes inden 30. 
april. Sommerferie bedes planlagt i god tid. 

16.  Lukket pkt. (BB) 
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