Frederiksborg Slotskirke
Formanden
Dagsorden menighedsrådsmøde tirsdag den 29.august 2017
Til stede: Bodil, Henrik, Ida, Preben, Karen, Terkel, Birgitte, Arne, Niels, Jørgen, Lone, Martin, Steen
Afbud: Ellen,
Referat: Steen
Terkel forlod mødet efter behandling af punkt 1.
Bodil forlod mødet efter punkt 7.

Dagsorden

Evaluering af festgudstjenesten , festkoncert og 2 receptioner
Megen anerkendelse fra alle sider. En smuk og vedkommende festgudstjeneste, festkoncert og 2
receptioner.
1. Ændring af procedurer ved valg til menighedsråd .  Terkel har udsendt et bilag ang. den
forestående høring.
a. Menighedsrådet bad Terkel og Steen om at udarbejde et høringssvar til næste møde.
2. Haveudvalget har holdt møde om et nyt ændringsforslag og vil referere fra dette. Bettina
Kragh fremlagde have udvalgets forslag.
a. Der var ønske om at gå videre med et sceneprojekt i samarbejde med Hillerød
kunstforening og Hillerød kommune og fremkomme med et ideoplæg.
b. Der var ønske om at haven også blev et inspirerende sted for børn at være. Hvad skal
der til?
c. Menighedsrådet vil gerne se på et forslag til en petanue bane.
d. Menighedsrådet bad haveudvalget om at gå videre med projektet som det er
beskrevet foran ejendommen mod Irmatorvet og fortsætte med hækkene og bord og
bænke foran hækkene. Og fremkomme med et budgetoplæg indenfor budgetrammen
på 100.000 kr. på anlægs kontoen.
3. Kvartalsrapport, budget og regnskab frem til 31.juli gennemgås af Preben, se bilag herunder
revisionsudtalelse.
a. Kvartalsrapport, budget og regnskab taget til efterretning.
b. Vi har endvidere godkendt halvårsregnskabet.
c. Revisionsudtalelsen fremlagt, drøftet og tiltrådt af menighedsrådet, dog med enkelte
bemærkninger omkring det sidste punkt om vores bevidsthed og tilsyn.
4. Hvid messehagel.   Vi har modtaget et tilbud på reparation af den hvide messehagel. Jørgen
orienterer.
a. Kirkeudvalget arbejder videre med sagen.
5. Folkekirkens Nødhjælp har sendt en forespørgsel om at låne Slotskirken til et internt
arrangement den 28.november fra kl. 16.
a. Godkendt.
6. Kim Larsen fra Google Earth har henvendt sig ang optagelse af kirken indefra. Det er Slots
styrelsen der skal give tilladelse, men hvad er vores holdning ??
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a. Menighedsrådet har ingen indvendinger og overlader beslutningen til Slots og
kulturstyrelsen.
7. Den forestående høstfest gennemgås , har vi styr på de praktiske detaljer ??
a. Gennemgået.
8. Jubilæumsbogen Frederiksborg Slotskirke  - indkøb og finansiering, herunder vores indkøb
af rettigheder over foto af Slotskirke og kantori. Jørgen opsummerer efter samtale med
museet. Vi mangler en præcis opgørelse af den samlede økonomi for udgivelsen. Den skal
bruges som baggrund for fordeling af fri eksemplarer.
a. Der foreligger endnu ikke endeligt regnskab. Skønsmæssigt vedrører udgifter på
60.000 kr. det fælles projekt. Menighedsrådet har bevilget 100.000 kr. til projektet.
Vi overfører restbeløbet på 40.000 kr. til museet, når der foreligger endeligt
regnskab.
b. Menighedsrådet bevilger et eksemplar af bogen til medlemmer, medarbejdere og
frivillige som modtager julegaven på forskud.
9. Næste menighedsrådsmøde torsdag den 28.september kl. 19.
10. Arne orienterede om sogneturen til sorø den 12.august.
11.

Evt.

Preben Dissing

Ellen Lorentzen,

Henrik Winther Nielsen,

Kirsten Carstensen,

Martin Vetter,

Karen Hansen

Lone Henriksen

Birgitte Grøn

Jørgen Christensen,

Terkel Nielsen

Steen Clausen,

Niels Horsbøl Eriksen

Kirsten Carstensen, Solvej 9, 3400 Hillerød, mob. tlf. 4020 1170, mail: kc@kirstenfys.dkSide 2

Frederiksborg Slotskirke
Formanden

Arne Lindahl

Lone Henriksen

Ida Secher

Bodil
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