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Referat af menighedsrådets møde

tirsdag den 26. april 2016 kl. 19.00-21.30
Til stede: Susanne Gram, Ida Secher, Keld Petersen, Bodil Carlsson, Steen Clausen, Bente Veileborg, Inge
Espensen, Grethe Liliegreen, Karen Hansen, Terkel T. Nielsen, Arne Lindahl, Kirsten Møller, Bettina
Hovgaard-Schulze, Henrik Winther Nielsen, Jørgen Christensen, Kirsten Carstensen, Anne-Marie HartoftJacobsen
Afbud fra: Birgitte Grøn

Punkter til første møde kl. 19.00-19.30
1. Loppemarked 21. maj
Der er indtil nu reserveret 12 stande, hvilket er væsentligt færre, hvis vi sammenligner med samme
tidspunkt de andre år. Vi vil i år lave lotteri og har i år fået sponsorgaver fra bl.a. Blomberg, Holte
Vinlager, Leonora, La Parola, Slotsbio og Stjernebilleder. Der er bestilt hoppeborg, og sognekoret
underholder.
Der er lavet plakat og flyer, og begivenheden skal omtales på facebook.
De sidste aftaler om det praktiske kommer snart på plads. Ved evalueringen vil vi overveje, om vi
skal fortsætte med at lave loppemarked set i lyset af de få reservationer p.t. samt de mange andre
loppemarkeder, som Hillerød er fuld af.

2. Orientering fra:
- aktivitetsudvalg vedrørende børn og unge
Følgende arrangementer har været afholdt:
7/4: Pastagudstjeneste om disciplen Peter. B&U koret medvirkede.
10/4: Kravlegudstjeneste. Afslutning på de to babysalmesangshold.
12/4: Spirekoret opførte en lille musikfortælling ”Den store Moses” i Slotskirken. 15 børn mellem 6-9
år medvirkede.
- aktivitetsudvalg vedrørende voksne
Der har været researchtur på sogneudflugten. 29/4 er der eftermiddagstur til Skævinge kirke og d.
29/5 er der forårsfest.
Den 5/4 holdt Ib Faurbyforedrag om Armeniens historie og samfundsforhold.
Den 17/5 holder Kate Royster foredrag om mennesker i Armenien gennem 100 år, og d. 16/6 holder
Birgitte Grøn foredrag om kirken i Armenien i samarbejde med en herboende armensk præst.
Foredragene er planlagt af rejsegruppen, der varetager rejsen til Armenien i august-september.
- andre grupper og initiativer
En gruppe har arrangeret fire kunstforedrag, der afholdes i fire kirker i provstiet. Der er udarbejdet en
folder. Det første foredrag med Hein Heinsen foregår hos os d. 18. juni kl. 14.
I tilknytning til Danmarks Naturfredningsforening afholdt vi den 17/4 en affaldsindsamlingsdag med
Camilla Fabricius som initiativtager og tovholder. 45 mennesker mødte op og indsamlede 391 kg
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skrald. Da vi havde mange sponsorer af fx veste, handsker og kager, blev Slotssognets udgift kun på
1100 kr.
Den 3/4 var der koncert i Nyhuse Kapel. Denne gang med Frederiksborg Barbershop, der leverede
en fin koncert for et næsten fyldt kapel.
Rejsen til Armenien har 26 deltagere, depositum er betalt af alle, og det meste af programmet er på
plads.

Menighedsrådets møde kl. 19.30-21.30
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Budget 2017
Budgetrammen fra provstiet er kr. 4.385.000 + anlæg (afdrag eksisterende lån) kr. 64.000, i alt kr.
4.449.000.
Proces vedrørende budget 2017 er følgende:
1.
Budgetrammen blev præsenteret på MR 26. april
1a.
Informationsmøde om budget tirsdag d. 17. maj kl. 18 i sognegården
2.
Udvalgsformænd og andre sender budgetønsker til Steen senest 19. maj
3.
Udvidet budgetmøde 26. maj kl.19.00 hvor alle udvalgsformænd er velkomne
4.
Endelig godkendelse af budget 2017 på MR 31. maj
Vi besluttede, at alle udvalgsformænd og præster får tilsendt det gældende budget 2016 og
regnskabet 2015, og Inge ønsker oversigt (÷løn).
3. Kvartalsrapport 1. kvartal 2016
Indtægt ca. 1,1 mio. Udgifter ca. 952.000 + 78.000 for koncerten d. 25/3. Så vi har et mindre forbrug
på kr. 66.000.
Desuden har vi 511.000 kr. i Nordea bank.
MR tog kvartalsrapporten til efterretning med følgende bemærkning: ”Den ser god ud.”

4. Revisionsprotokollat af 12. november 2015 vedr. kasseeftersyn
Revisoren anbefaler MR at overveje beholdningen af likvide midler, idet indskydergarantien er
begrænset til beløbet 750.000 kr.
I MR udtrykkes ønske om, at vi følger denne anbefaling. Kassereren foreslår derfor, at et passende
beløb, fx 250.000 kr. flyttes til et andet pengeinstitut, så vores likvide midler er fordelt på to banker.
Merkur bank og Handelsbanken foreslås. Til næste møde drøfter MR, hvilken bank vi skal bruge ud
over Nordea.
Steen laver et oplæg.
MR tog revisionsprotokollatet til efterretning.
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5. Ny bydel – orientering og drøftelse
Den nye bydel Favrholm ligger i Slotssognet og kommer til at rumme ca. 4000-5000 nye beboere.
Desuden vil det nye supersygehus rumme omkring 4000 arbejdspladser, og Møllebrogrunden, der
ligger tæt på slotssognet, vil også få nye indbyggere. På den baggrund har provstiudvalget
sendt et brev til Hillerød Kommune og anbefalet, at der afsættes en grund til en kirke/kirkecenter, når
der skal laves lokalplaner.
Udvalget der har med ny bydel at gøre har holdt møde med NR. Herlev kirke, der grænser op til
Favrholm, og som har tilkendegivet, at de ikke umiddelbart kan rumme flere mennesker i deres
sogn, da de fysiske rammer ikke er til det.
Skal vi tilkendegive noget som menighedsråd? Skal vores sogn fx have to kirker? Eller skal der
oprettes et nyt sogn?
I den efterfølgende drøftelse kom følgende synspunkter til udtryk: De menighedsråd hvis sogne
støder op til den nye bydel bør holde et fælles møde, så de forskellige holdninger kommer på bordet.
Vores MR bør meddele kommunen, hvad vi mener. MR bør blive høringspart.
Der skal ikke oprettes et nyt sogn, for ved et større sogn vil administrationsudgifter være færre, og
da det i forvejen er svært at skaffe nye menighedsrådsmedlemmer, er det bedre at gøre sogne
større. Man kunne lave en kirke, som tre sogne – Præstevang, Nr. Herlev og Slotssognet – var
fælles om.
MR besluttede, at Susanne skriver til Hillerød Kommune og meddeler, at eftersom Favrholm
ligger i Slotssognet, ønsker MR at der afsættes en grund til en kirke og et kirkecenter. MR
ønsker at indgå i en dialog med kommunen og beder om at blive høringsberettiget.
Desuden vil Susanne på det næstkommende formandsinitiativmøde foreslå, at der laves et
fælles arbejde blandt menighedsrådene i området og i et samarbejde med provstiet.
6. Byfest i anledning af vores 400 års fødselsdag
Der er nedsat styregruppe med borgmester, viceborgmester m.fl. der skal tage sig af fejringen.
Jørgen har deltaget i et møde med kommunen.
C4 har planer om byfest 9.-11. juni, og derfor vil museer, koncertsteder, skoler og kirker i de dage
også afholde arrangementer, der fejrer byens fødselsdag. Slotskirken holder dog fast i den
oprindelige plan med en festgudstjeneste d. 29. august.
Om byrådet vil afsætte kræfter og penge vides endnu ikke. Der har ikke været noget på
økonomiudvalget i kommunen de sidste to gange.
Arbejdet med bogudgivelsen, som Slotssognet har bevilget penge til, går som planlagt.
7. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
Vi har kontrakt med FMT om snerydning på Selskovvej. Det har i år kostet 15.000 kr., hvilket Keld
synes er dyrt. Vi lægger det i kalenderen, at hvis kontrakten skal opsiges, skal det være i perioden
16/4-15/5 2017.
- medieudvalg
Der er lagt planer for udgivelsen af næste kalender, der dækker 1/9 2016 – 1/3 2017. Deadline er
10. juni. Der er også lagt planer for magasinet, der skal udkomme første gang d. 15. oktober. Ida
opfordrer til at komme med forslag til artikler og maile gode billeder af livet i og omkring Slotskirken
til Anne-Marie.
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- kirkeudvalg
Der foregår stadig reparationsarbejde ved portene, og inde i kirken er de nye radiatorer på plads,
men der ventes stadigt på, at sølvskabet kommer på plads. Johan Dyssel (arkitekten) er usikker på,
om det nyligt indkøbte pengeskab vejer for meget, så fliserne under eventuelt vil knække. Keld
oplyser, at det vejer ca. 400 kg.
Kirkesyn d. 19. maj.
8. Orientering fra:
- præsterne
Bettina fortalte, at hun havde en fin konfirmation d. 22/4.
Jørgen har orlov fra 1. oktober - 31. december 2016. Jørgen ønsker at foreslå Bettina som vikar i
perioden, hvis hun ikke har andet arbejde. Bettina sagt ja til at blive bragt i forslag til biskoppen.
En naboprovst bliver sat til at passe provstedelen.
- kontaktpersonen
Der blev afholdt kontaktpersonmøde d. 7. april. Her har man planlagt et seminar d. 22/9, hvor to fra
Landsforeningen kommer og fortæller om arbejdsmiljø og ledelse. Kontaktpersonerne kan
konstatere, at der er nogle fællestræk i de konflikter, der kan opstå mellem menighedsråd, præster,
ansatte og kontaktpersonen, så seminaret har til formål at få belyst, hvorfor konflikter opstår, og
hvordan de bedst håndteres. Inge opfordrer alle præster og formanden til at deltage. Erfaringerne fra
seminaret skal gerne videregives til de nye menighedsrådsmedlemmer efter valget.
- formanden,
Provstiet har sagt nej til vores ansøgning om 50.000 kr. pr. år til dækning af husleje for
skoletjenesten samt at få tildelt 30.000 kr. af 5% midlerne til dækningen af huslejen for resten af
indeværende år. Skoletjenesten får derimod hævet deres driftsramme med 50.000 kr. pr. år.
MR tager svaret til efterretning og er glade for afgørelsen.
Thyge Enevoldsen, Grønnevang kirke, har 25 års jubilæum 5. juni. Han ønsker sig bidrag til
Menighedsfakultetet eller Østfestivalen. MR vedtager at give 500 kr. til Østfestivalen.
Poul Bønsøe fylder 80 år d. 9. maj, og Susanne sørger for en gave.
Der var Pharmakon-møder forrige lørdag. Susanne sidder i et udvalg omkring menighedsrådsvalget.
Der arbejdes med et fælles magasin, der skal oplyse om arbejdet i et menighedsråd samt
valgprocedurer mm. Provstiet dækker udgifter til valget.
- andre
Landsforeningen har årsmøde med gruppearbejde om arbejdsfordeling mellem sogne og provstier.
Inge beder om, at emnet kommer på som et diskussionspunkt til næste møde.
9. Endelig godkendelse af referat af møde 29. marts 2016
Godkendt
10. Evt.
Der er Himmelske dage i København d. 5.-8. maj.
Spirekoret deltager på Rådhuspladsen d. 7. maj i Grøn Kirke teltet.
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