Frederiksborg Slotskirke

Dagsorden og referat for møde i menighedsrådet tirsdag d 30. maj 2017
Tilstede: Henrik, Ellen, Karen, Preben, Jørgen, Terkel, Martin, Kirsten, Niels, Ida, Arne,
Bodil, Steen, Bettina Hovgaard-Schultze
Afbud: Lone og Birgitte
Stedfortræder indkaldt.
Tilstede iøvrigt: Ulla Handler, Anne-Marie Hartoft,

1. Budget 2017
Der foreligger nu opgørelse for 1. kvartal 2017 .Preben orienterer , se bilag
Kvartalsopgørelsen for første kvartal taget til efterretning.
2. Budget 2018
”Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd, CVR-nr. 59413228, Budget 2018, bidrag budget
Afleveret d. 24-05-2017 16:55”
Preben gennemgår budget, se bilag
Vi vedtog at oversende forslag til budget til provstiudvalget i uændret stand.
3. Provstesyn 2017
Der har netop været provstesyn på alle tre adresser, det betyder at forskellige vedligeholdelses
arbejder, såsom reparation af tag og maling af vinduer, er sat på budget..
Orientering ved bygningsudvalget.
Orienteringen med bilag taget til efterretning
4. Steen vil gennemgå et forslag til en studiekreds-fordybelse- i Johannes Evangeliet.
Udgangspunktet er bogen ” Vejen” af Lene Højholt. Se tre bilag
 Steen redegjorde og menighedsrådet bifaldt tiltaget om hver tredje onsdag.
Desuden foreslår Steen, at vi lader os inspirere til diskussion og overvejelser af bogen ” 95 nye
teser” udgivet af Århus Universitets forlag og bogen ” En ny reformation” af Matthew Fox.
Se to bilag.
Vi besluttede at vende tilbage til samtaler om kristendommen.
5. Haveudvalget har modtaget et tilbud på ændring af haven fra Hillerød Grønt og Anlæg.
Udvalget har møde umiddelbart før MR og vil orientere om situationen. Se bilag
 Vi inviterer til et inspirationsmøde omkring havens udvikling den 16.august kl. 17 med
henblik på forelæggelse af planer på menighedsrådets møde i august. I forbindelse med
høstfesten den 10.september vil vi gerne plante et æbletræ kl. 11. (Et “Luther - citar”)
6. Medieudvalget har modtaget et tilbud fra DKM på hjemmeside og kalendersystem til
Frederiksborg Slotskirke. Udvalget vil gennemgå de overvejelser der ligger til grund. Se bilag
Vi besluttede at invitere DKM til en demonstration af deres program en gang i efteråret
hvor samtlige medlemmer af menighedsrådet og ansatte inviteres til at deltage.
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7. Kursus i førstehjælp med instruktør fra Røde Kors programsættes til lørdag d 30 september
2017 fra kl. 9 til 13 i sognegården. Personalet forventes at deltage og rådsmedlemmer er
velkomne. Max. deltager antal er 16 personer.
Mødepligt for 2 kirkefunktionærer, 2 kirketjener, Kirke-og kulturmedarbejderen, 2
organister, 4 præster og gerne en fra koret og børnepassere og medlemmer af menighedsrådet
Steen udsender invitationen. Tilbagemelding senest 30.juni.
8. Orientering om markering af Jørgens 60 års fødselsdag. Ved Steen og Kirsten
Taget til efterretning.
9. Status på jubilæumsfestlighederne 9-11 juni og festgudstjenesten d 27 august. Jørgen og kirsten
Taget til efterretning.
10. Gavlprojektet er nu revideret i forlængelsen af MRs beslutninger på mødet i april, se to bilag.
 Vi afslutter projektet nu. Siger tak til Annemarie. Og måske genoptager vi ideen på et
senere tidspunkt.
11. Bines tiltrædelse på søndag
Henrik orienterede. Martin og Steen sørger for blomster.
12. Evt.
Anne-Marie orienterede: Teater i kirken: Titel: H.C. Andersen på Frederiksborg med
Grantræet og klokken.
Spirekoret. Musikdramatisk fortælling
Ungdomskor optræder i Københavns domkirke
Terkel orienterer om beretningen omkring valg til menighedsrådet. Foreslår et udvalg og en
drøftelse inden fristens udløb.
Preben Dissing

Ellen Lorentzen

Henrik Winther Nielsen

Kirsten Carstensen

Martin Vetter

Ida Secher

Arne Lindahl

Steen Clausen

Bodil Carlsson

Terkel Nielsen

Karen Hansen

Niels H.Eriksen
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Bettina Hovgaard-Schulze
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