Frederiksborg Slotssogn

Referat af menighedsrådets møder

tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.00-21.30
Til stede var: Karen Hansen (KH), Ejvind Flensted-Jensen(EFJ), Bente Veileborg(BV), Inge Espensen(IE),
Grethe Restorff-Liliegreen(GRL), Ida Secher(IS), Jørgen Flemming Christensen(JFC), Rikke Gram(RG),
Kirsten Møller(KM), Susanne Gram Larsen(SGL), Steen Clausen(SC), Keld Ivan Pedersen(KIP), Henrik
Winther-Nielsen(HWN), Arne Lindahl (AL) Bodil Carlson (BC)
Desuden deltog: Heidi Fejerskov Ravn(HFR).
Afbud fra: Terkel T. Nielsen (TTN) og Birgitte Grøn(BG).
1. kl. 18.30 - 19.00: Fælles spisning, madudvalget sørger for mad
2. kl. 19.00 - 19.15: Møde om kirkens liv og vækst.
3. kl. 19.15 - 21.30: Menighedsrådets møde i henhold til lov om menighedsråd.

Punkt til første møde kl. 19.00-19.15
1. Orientering fra:
- aktivitetsudvalg vedrørende børn og unge
Babysalmesangs-holdene er afsluttet for 2014 og minikonfirmanderne holder afslutning den 30. november
2014. Der er holdt Messe og Mad, som forløb godt med deltagelse af cirka 34 personer. Der blev skabt lys
ved hjælp af kemi – et arrangement, som vil blive gentaget.
- aktivitetsudvalg vedrørende voksne
Slotssognet har sammen med Frederiksborg valgmenighed afholdt foredrag ved Lars Bisgaard, hvilket også
forløb godt. Foredragshonoraret deles mellem slotssognet og Frederiksborg valgmenighed.
SC har afholdt endnu en samtalecafé.
Mødet om skolens 200 års-jubilæum blev afholdt med BG som foredragsholder. Der deltog cirka 15
personer.
Der afholdes sogneaften den 2. december med juletema og julefest i sognegården den 12. december.
- andre grupper og initiativer
Singapore-gruppen har haft møder og fået tilmeldinger, men desværre også afbud efterfølgende, så der
samlet set ikke er 20 deltagere til sognerejsen. Gruppen har således valgt at aflyse sognerejsen.
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KIP informerede om, der er sat 2 nye tavler op ved sognegården. Det overvejes pt. hvilken tekst, der skal stå
i skiltet. Beslutningen herom er udlagt til bygningsudvalget.
Haveudvalget ved SC oplyste, at der kommer nyt på næste menighedsrådsmøde.

Menighedsrådets møde kl. 19.15-21.30
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Valg af formand jf. menighedsrådslovens § 9
Der var 11 stemmeberettigede til stede, og resultatet af afstemningen viste, SGL blev genvalgt som
formand for det kommende år.
3. Valg af næstformand jf. menighedsrådslovens § 9
Næstformand SC blev ligeledes genvalgt for det kommende år.
4. Konstituering for kirkeåret 2015 jf. menighedsrådsloven § 10
a) Valg af kirkeværge.
EFJ blev enstemmigt genvalgt.
b) Valg af kasserer.
SC blev enstemmigt genvalgt. SC roste Det Fælles Regnskabskontor for det gode regnskabsarbejde.
c) Valg af sekretær.
Heidi Fejerskov Ravn blev genvalgt.
d) Valg af kontaktperson.
IE blev genvalgt.
e) Valg af bygningssagkyndig.
Steffen Pedersen blev genvalgt.
f)
Valg af underskriftsbemyndiget.
SC blev genvalgt.
Alle blev enstemmigt genvalgt.
5. Konstituering for kirkeåret 2015 af diverse udvalg
Medlemsposterne blev fordelt, jf. vedhæftede oversigt. Oversigten kan ligeledes se på følgende link
https://sites.google.com/site/hillerodslotssogn/home
Aktivitetsudvalget for børn og unge fik bemyndigelse til at finde flere medlemmer og vende tilbage til
menighedsrådet for endelig godkendelse.
EFJ har besluttet at træde ud af medieudvalget. Menighedsrådet takkede EFJ for sit store engagement og
indsats og overrakte en buket blomster.
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Hvert enkelt udvalg konstituerer sig selv.
6. Maleri – beslutning om køb af maleri af Simon Aaen
Det blev besluttet at købe maleriet af Simon Aaen. Simon Aaen har overfor SC udtrykt villighed til at
give ideer til ombygning af alteret i Nyhuse Kapel.
7. Stien ved Hjulmagerens hus
Stien er privat og ejeren af stien stiller stien til rådighed for offentligheden, men vil ikke have udgifter til at
renovere den.
Det blev drøftet om der skal rettes henvendelse til ejeren med forespørgsel om der må lægges grus på stien,
uden at slotssognet påtager sig den fremtidige forpligtelse til vedligehold. Punktet blev udskudt til senere
behandling, da det er nødvendigt at belyse ejerforholdet og renoveringspligten ordentligt.
8. Haveanlæg – præstegårdshaven Selskovvej
KIP informerede om projektet. Det afsatte beløb, der er overført fra tidligere år, er brugt til det indledende
stadie i haveplanen. IS redegjorde for projektets detaljer – planskitse blev vist frem og forklaret. Der er
indhentet tilbud på det samlede projekt på 174.000 kr. ekskl. moms. Det er ikke en udgift, der skal afholdes
på en gang. Der er indtil nu bevilget 27.000 kr. til projektet. Det er fornuftigt at have fået en helhedsplan.
9. Regnskab 2014
SC fremlagde kvartalsrapporten, der udviste et foreløbigt mindre-forbrug på cirka 286.000 kr.
Menighedsrådet tog kvartalsrapporten til efterretning.
Beslutning om forbrug af uforbrugte midler 2014.
Ønskelisten er i alt på 177.000 kr. Listen vedhæftes nærværende referat. Ønskelisten blev vedtaget i sin
helhed.
Det blev besluttet, at de resten af uforbrugte midler, pt. cirka 60.000 kr., skal anvendes til indkøb af nye
borde til mødesalen i sognegården. Forinden indkøb af borde, skal provstiudvalget søges om bemyndigelse
til at henlægge uforbrugte midler til dette formål.
Formand og kasserer blev bemyndiget til diverse indkøb finansieret af uforbrugte midler.
IE informerede om, at udgiften til sikkerhedsforanstaltninger i kirken for koret i tilfælde af evakuering endnu
er ukendt. Informationen blev taget til efterretning. Hvis der følger et påbud, kan der søges en ekstrabevilling
hos provsti.
10. Liturgi
Biskop Lise-Lotte Rebel har givet sin tilladelse til at anvende den hidtige prøveliturgi til og med udgangen af
2016. Der er bestilt 200 nye salmebøger (udgiften hertil fordeles ligeligt i 2014 og 2015), som der skal laves
nye indstik til. Menigheden skal informeres via pressemeddelelse på hjemmeside, Facebook, kirkeblad,
aviser og annonceres i kirken. SC, KIP, SGL og IS er ansvarlige for dette.
De gamle salmebøger skal gemmes og benyttes på Lions Park.
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11. Salmemaraton 2015 – vil vi være med igen i 2015?
Der var enighed om at være med i salmemaraton for 2015.
12. Gentagne besvimelser i kirken – hvad gør vi?
Kirkegænger er besvimet 2 gange under en højmesse – personalet har håndteret situationerne
korrekt.
JFC har talt med Ålholmhjemmet, at vi ikke kan tage ansvaret for kirkegængeren, medmindre de
sender personale med. Personalet var enige i vurderingen. Den pågældende kirkegænger vil i stedet
deltage i Ålholmhjemmets gudstjenester.
Arbejdsmiljøgruppen har gennemgået proceduren med KIP og HFR, og der opsættes en vejledning i
at tilkalde hjælp i akutte situationer. Brandinstruksen fra museets side skal forbedres, så det ikke er
forvirrende. JFC tager det op med museet.
13. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
Intet at berette fra KIP.
SGL har modtaget rykker fra provsti-kontoret med indsendelse af syn af kirkebygninger. Der var
uklarhed om definitionen af kirkebygninger. Det blev drøftet med provsten, om vedtægterne skal
ændres. Provsten bekræftede, at vedtægten for bygningsudvalget skal ændres, således at
sognegården synes hvert år i stedet for hvert andet.
- medieudvalg
Intet yderligere.
- kirkeudvalg
JFC er kommet med løsningsforslag til arkitekterne i forbindelse med indretning af vindfang til kirken,
omplacering af varmerør og placering af sølvskabet.
14. Orientering fra:
- kontaktpersonen
Intet at berette.
- præsterne
Intet at berette.
- formanden
Formanden orienterede om afholdelse af diakoniens dag 1. februar 2015 og reception hos KirkeCare
lørdag 13. december kl. 16-17 samt om formandsmøde i provstiet.
På formandsmøde i provstiet blev drøftet blandt andet en aktivitetspulje, hvor sogne kan søge puljen
til aktiviteter. Der har været afholdt valg i nogle sogne, hvor ikke alle pladser i menighedsrådet kan
fyldes ud. Derudover blev der talt om lønstatistikker og det faldende dåbstal.
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Prædikenen af præstepraktikant Morten Krogsgaard blev rost meget.
15. Endelig godkendelse af referat af møde 28. oktober 2014
IE havde en ændring til referatets henvisning til tværsognligt arbejde, hvor Grønnevang kirke var nævnt i den
forbindelse. Ændringen er til Nr. Herlev kirke. Med ændringen godkendes referatet endeligt.
16. Evt.
Der blev gjort opmærksom på ’Et Juleeventyr’ på vegne af ANMH. Der var en flot omtale herom i amtsavisen. Det blev pointeret, at ansatte og menighedsrådsmedlemmer ikke betaler entre ved arrangementer.
JFC efterspurgte interesserede læsere til De ni læsninger den 14. december 2014. Interesserede er: IE, KH,
SC, SGL, KIP).
SC bestiller minihåndbøger 2015 til menighedsrådsmedlemmer, i alt 4 stk. efter ønske.
17.
EFJ takkede for blomsterne og arbejdet i medieudvalget.
Der var herefter ikke yderligere til dagsordenens punkter.
3. december 2014
Heidi Fejerskov Ravn
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