Frederiksborg Slotskirke
Formanden

Referat: Dagsorden for menighedsrådsmøde tirsdag d 25 april 2017
Deltagere:
Henrik, Ellen, Birgitte, Karen, Preben, Jørgen, Terkel, Lone, Martin, Kirsten
Gæst til punkt 1: Annemarie Fiig
Afbud: Niels, Ida, Arne, Bodil
1. Gavlprojektet på sognegårdens gavl ud mod Frederiksværksgade.
Birgitte Grøn foreslog for ca. et halvt år siden at lade udsmykning af gavlen indgå i et projekt
sammen med konfirmandholdene. Der er arbejdet videre med ideen, og udvalget vil i aften
præsentere de ideer der arbejdes med. Anne Marie Fiig, scenograf og designer, er indbudt til
mødet og efter hendes præsentation af projektet, skal MR beslutte om vi vil gå videre med ideen.
Se fire bilag om præsentation af motiv, budget og Anne Marie Fiig.
● Annemarie Fiig præsenterede projektet og besvarede spørgsmål.
● Annemarie Fiig forlod mødet.
● Menighedsrådet besluttede at bede Annemarie Fiig om at fortsætte med projektet,
men således at vi i første omgang beder Annemarie om at forestå workshops med
skitseprojektet. Derefter vil menighedsrådet beslutte et eventuelt videre forløb. Vi
beder Annemarie om at fremkomme med et nyt budget på dette grundlag.
2. Økonomi, overvejelser om budgetplanlægning, og hvordan bruger vi pengene bedst.??
Preben orienterer om budgetrammen for 2018. Budget 2017 er vedhæftet og Preben udbeder sig
kommentarer. Vilkårene er ændret i år, da vi ikke har de traditionelle udvalg for aktiviteter med en
budgetansvarlig formand, men projektgrupper af mere skiftende karakter.
● Forslag til budgetønsker fremsendes til kassereren senest den 19.maj.
Forretningsudvalget er budgetudvalg.
Steen har lavet et oplæg til diskussion. Til at facillitere denne er der vedhæftet en kronik fra
Påskedag, skrevet af Iben Tranholm. Se bilag.
Se desuden Steens mail af 19.april
● Steen orienterede
Vedhæftet er også et revisionsprotokollat fra november 2016 der skal vedtages af MR.
● Menighedsrådet tog revisionsprotokollatet til efterretning.
3. Menighedens dag søndag d.21. maj efter højmessen
Bine har svaret positivt på vores indbydelse. Hun kommer til højmessen og deltager derefter i
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frokost og øvrige arrangement i sognegården. Vi skal nedsætte en gruppe, der tager ansvar for
dagen, der skal udsendes pressemeddelelse, laves program med oversigt over regnskab, budget,
fremtidsvisioner, traktement mm.
● Karen er med mad sammen med de frivillige. Jørgen, Martin og Kirsten er med i
planlægningen.
4. Medieudvalget fremlægger vedtægt til vedtagelse. Se bilag
● Vedtægten vedtaget.
5. Kontaktpersonens orientering om diverse personaleforhold til beslutning. Se bilag
● Vedtaget som foreslået.
6. Status på jubilæumsfejring. Jørgen orienterer om udgivelse af jubilæumsbogen.
● Jørgen orienterede
7. Svar på vores ansøgning til provstiet ang. Nyhuse Kapel og brug af midler til renovering.
Kirsten orienterer
● Kirsten orienterede
8. Svar på vores ansøgning til provstiet ang brug af frie midler kr.122.585 og afslag på vores
ansøgning om tilskud til kompositionsmusik til jubilæumskoncerten. Kirsten orienterer
● Kirsten orienterede
9. Indhentning af tilbud på kursus i 1. hjælp . Vi har nu 3 tilbud af forskellig længde og pris.
Falck har kursus på 6 timer 6.400 kr
Dansk folkehjælp 7 timer 8.400 kr
Røde kors
4 timer 5.600 kr
Det er alle med 16 deltagere og ex moms. Brug af hjertestarter og 1. hjælp ved hjertestop er
grundkurset på 4 timer, de to længerevarende tilbud indeholder acut hjælp i andre situationer.
Jeg anbefaler at vi vælger Røde Kors tilbud på 4 timer eftersom acut hjertestop er den mest
livstruende situation og hvor minutterne inden Falck kan nå frem er meget afgørende.
I kirken har vi procedure for tilkaldelse af Falck, så det er ansattes evne til at reagere korrekt
indtil ambulancen når frem, der skal være opdateret. Forslag til beslutning.
● Menighedsrådet vedtog forslaget.
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10. Indbydelse fra FDF Hillerød .
FDF Hillerød kan fejre 100 års jubilæum d. 9.maj 2017. Det markeres med en festgudstjeneste
tirsdag d 9. maj i Slotskirken og en reception i kredshuset lørdag d 6. maj kl 10-13. MR er
hermed inviteret, og vi skal forholde os til en gave , forslag ???
● Menighedsrådet vil gerne give en meningsfuld gave. Formanden undersøger ønsker fra
FDF.
11. Orientering om evt. reparation af lystræet ved kirkeværgen
● Ellen orienterede. Menighedsrådet besluttede at godkende tilbud på renovering på
5.000 kr..
12. evt.
●

Preben Dissing

Ellen Lorentzen,

Henrik Winther Nielsen,

Kirsten Carstensen,

Martin Vetter,

Karen Hansen

Lone Henriksen

Birgitte Grøn

Jørgen Christensen,

Terkel Nielsen

Steen Clausen,
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