Frederiksborg Slotssogn
Formanden

Referat af menighedsrådets møder

tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00-21.30
Til stede: Steen Clausen, Jørgen Christensen, Bente Veileborg, Keld I. Pedersen, Inge Espensen, Grethe
Restorff-Liliegreen, Terkel T. Nielsen, Bodil Carlsson, Karen Hansen, Henrik Winther Nielsen, Ida Secher,
Kirsten Møller, Arne Lindahl, Birgitte Grøn og Susanne Gram Larsen
Afbud: Rikke Gram, Anne-Marie Hartoft-Jacobsen, Kirsten Carstensen

kl. 19.15-20.00

1. Orientering fra:
- aktivitetsudvalg vedrørende børn og unge – intet nyt.
- aktivitetsudvalg vedrørende voksne – forårsfest på fredag som afslutning på sæsonen.
- andre grupper og initiativer – Inge: afholdt møde i klimavandringgruppen. Lørdag 5. september har
vi forpligtelse til at bringe vand fra Esrom Kloster til Slotskirken med gudstj. ved Jørgen kl. 17.00. Vi
besøger Nødebo kro og Nødebo Kirke. 6. september cykler vi til Nr. Herlev med modtagelse ved
Charlotte Chammon – vi cykler videre til Frederikssund og overgiver vandet til en Økofestival.
Nærmere info følger.
Inge viste et par fine videoklip fra gårsdagens koncert med Sognekoret.

Menighedsrådets møde kl. 20.00-21.30

1. Dagsorden blev godkendt.
2. Budget 2016
Steen gennemgik driftsbudgettet, og der blev foretaget enkelte små ændringer.
2201: ændret til 30.000,2304: ændret til 15.000,3336: ændret til ”indkøb af spil” kr. 13.000,- 0 fortæring kr. 2.000,Kirkeblad og hjemmeside: ændres i overensstemmelse med brev fra medieudvalget
6202: udgår
På personaleudgifter 6201 indsættes kr. 20.000,-.
Ønsker om anlægsbevillinger:
- haveanlæg kr. 100.000,- renovering af Nyhuse af Kapel kr. 100.000,Med ovennævnte ændringer godkendte menighedsrådet budget 2016.
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Emner til senere behandling:
På et tidspunkt taler vi om indtægter i form af entreer over for donationer.
Forslag om, at det skal være gratis at gå til pigekor her, og at pigerne skal have en symbolsk løn for
at deltage i gudstjenester. Der skal foreligge forslag til budget, før vi behandler det.
3. Ansættelse af ny servicemedarbejder /Lukket punkt, se særskilt referat.
4. Udflugt 19. september
Afgang fra sognegården ca. kl. 10.30 med bus – ankomst til Roskilde, brunch på Vivaldi – afgang til
Sagnlandet, hvor der er dyst med vinder, kaffe og kage. Afgang kl. 17, hjemme igen kl. 18.
Prisen er kr. 30.000,Kassereren bemærker, at der burde anvises en konto, hvor pengene skal tages fra (dette ER dog
sket, da pengene kan tages fra formandshonorar), at vi først sidst på året ved, om pengene er der,
OG at han forventer, at pengene er der.
Menighedsrådet godkendte ansøgningen.
5. Medieudvalget
Medieudvalget ansøger om ekstra bevilling i 2015 på kr. 27.000.
Kassereren bemærker, at der burde anvises en konto, hvor pengene skal tages fra, at vi først sidst
på året ved, om pengene er der, OG at han forventer, at pengene er der.
Menighedsrådet godkendte ansøgningen.
6. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg – intet nyt
- medieudvalg – ny Kirkeugle udkommet.
- kirkeudvalg – kirkesyn 16. juni kl. 10. Kirkehåndtagsknoppen koster ca. kr. 10.000 excl. montering.
7. Orientering fra:
- præsterne – forrygende 2. pinsedagsgudstjeneste.
- kontaktpersonen – to ringere har sagt op. Hvis nogen kender nogen, så sig det til Inge.
- formanden - intet
- andre – Steen takker for hilsen i forbindelse med hans 70 års dag.
8. Referat af møde 28. april 2015 blev godkendt.
9. Evt.
Susanne: vi skal huske valg om 1½ år, der bliver indkaldt til møde i folkekirkelisten ultimo 2015primo 2016. Alle bedes overveje fremtiden, hun stopper selv i MR.

26. maj 2015
Susanne Gram Larsen
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