
Referat, menighedsrådsmøde nr. 8/2022  

Tirsdag den 28. september kl. 17.30  

 
Deltagere:  
Anker Nissen (AN) 
Arne Frost Nielsen (AFN) 
Bente Bjerre (BB) 
Carsten Mulnæs (CM) 
Charlotte Birkeholm (CB)  
Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ)  
Helge Jørgensen (HJ) AFBUD 

Jørgen Hendriksen (JH) AFBUD 
Jørn Buchholt (JB) AFBUD 
Lars Bacher (LB) AFBUD 
Lars Emil Bolt (LEBO)  
Michael Ungstrup (MU) AFBUD 
Per Jensen (PJ)  
Peter Kryger Sander (PKS)  
Tine Wanscher (TW) AFBUD 

Indkaldte:  
Medarbejderrepræsentant: Kristian Lønsted (KL).  
Referent: Charlotte Birkeholm (CB).  
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med nyt punkt 4: Beslutningsforslag vedrørende opvarmning af 
kirke og sognegård 
  
2. Orientering fra budgetsamråd 6. september 2022 (AFN)  

Bilag 1 
Orientering er taget til efterretning. 
 
3. Restaureringsprojekt, status (CM)  
CM orienterede om status; der er intet nyt vedr. ansøgningen sendt til provstiet. 
 
4. Beslutningsforslag vedrørende opvarmning af kirke og sognegård (AN)  
Beslutning enstemmigt vedtaget.  
Kirkeværgen kontakter orgelbyggeren for at afklare, hvor lav temperatur og fugtighed 
orgelet kan tåle (JB) 
Der indkøbes 20 fleecetæpper til kirken (KL) 
 
5. FAR-analyse, status (CB)  
CB orienterede om, at styregruppen har holdt 1 møde med FAR om de foreløbige 
resultater af undersøgelsen. FAR afrapporterer til menighedsrådet efter mødet i aften. 
 
6. Arbejdstilsynets påbud af 10.august 2015 (AN/CB) 

Kort orientering. 



Orienteringen er taget til efterretning. 
 

7. Orientering fra formand  
Formanden orienterede om: 

• Det nyligt overståede valg til menighedsrådet for perioden 2023-2024 

• En personalesag (LUKKET PUNKT) 

• Et arrangement i Lillerød sognegård om ”Diakoni i kirkedøren” 5. oktober 2022 
kl. 17 – 20 
  

8. Orientering fra præster  
Præsterne orienterede om: 

• Sorggruppe: ny sorggruppe starter ultimo oktober 2022, foreløbigt torsdag 
eftermiddag. Kirketjener Helle Willer hjælper sognepræst Elsebeth Hougaard 
Jensen i sorggruppen. 

• Idéer efterlyses til hvad kirken kan gøre for udsatte i den nuværende situation 
med energikrise, inflation m.m. Input til arbejdsgruppen: Elsebeth Hougaard 
Jensen, Joanna Baron-Christensen og Helle Willer. 

• Julehjælpen genoptages i år. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at definere 
rammerne. Arbejdsgruppe: Lars Emil Bolt, Arne Frost Nielsen, Per Jensen, Helle 
Willer. Lars Emil Bolt indkalder til det første møde. 
 

9. Orientering fra kontaktperson  
Kontaktpersonen orienterede om: 

• Fælles kontaktudvalg; der er ønske om en pilgrimsvandring. Sognepræst 
Elsebeth Hougaard Jensen stiller sig til rådighed for arrangementet. Det bliver 
lørdag 13. maj 2022. Ansvarlige: EHJ og PKS. 

• Cykelturen ”Fra kirke til kirke” blev afviklet med stor succes 10. september. Der 
var 18 deltagere. 

• Der skal afholdes restferie inden 31. december 2022. Varsel 1 måned før. PKS 
laver opgørelse over restferie for medarbejderne. 

• Velkomstmappe til det nye menighedsråd. Skal være klar senest 15. november 
2022. Ansvarlige: PKS og CB. 
 

10. Orientering fra kirkeværge 
Intet nyt. 
 
11.  Orientering fra udvalg i det omfang disse måtte have noget på hjerte 
Foredragsudvalget er ved at være klar med programmet for 2023 og delvist for 2024. 
 
12.  Eventuelt 
Orientering om KAM repræsentantskabsmøde 
Orientering om KAM møde for kontaktpersoner 
Generel drøftelse af forplejning til kirkekaffen 

  
 

 


