Frederiksborg Slotskirke
Formanden
Dagsorden og referat for møde i menighedsrådet torsdag d 28. Sept. 2017 kl 19
Til stede: Steen, Terkel, Lone, Niels, Arne, Birgitte, Karen, Kirsten, Henrik, Ida, Jørgen, Ulla, Bettina
Referent: Steen

Haveplanen
Bettina orienterede. Sagen går videre i haveudvalget.

Evaluering
af orienterings møde med DKM torsdag d 28 sept. kl 17.00 før MR.
Menighedsrådet besluttede at arbejde videre med en overgang til DKM snarest muligt og i henhold til
det af DKM fremsendte tilbud. Endelig aftale fremlægges på menighedsrådets møde i oktober.

Økonomi
Referat fra Budgetsamråd i Provstiet 7. Sept. 17 -  vore ønsker er imødekommet.   Kassereren
orienterer. Som ny revisionsfirma er valgt PWC. Herunder orientering om churchdesk.
Orientering om donation punktet i regnskabet. Bine har fået tilsagn fra museet om , at de betaler
det sædvanlige tilskud til  koncerter inklusiv Compenius koncerter på omkring 60.000 kr., dertil
kommer de gaver der lægges ved indgang til koncerter. Preben orienterer.

Referat fra byggeudvalgsmøde

På FU diskuterede vi hvordan vi kommer videre med revidering af regulativ for udlejning/ udlån af
sognegården. I stedet for at rette i det gamle regulativ, enes vi om, at nyformulere det i et ligefremt
sprog. Til inspiration for det arbejde bedes MR diskutere dette og spontant komme med input.
Vi besluttede at overlade til FU at fremkomme med et forslag til fremtidig ordning.

Ændring af valgprocedurer, som beskrevet i Kirkeministeriets nr 1567/2017
På MR i august fremlagde Terkel sit forslag til høringssvar. Steen har nu skrevet sit udkast, der er
vedhæftet som bilag. Det skal diskuteres og stemmes om på MR, da svarfristen er meget tæt på.
Menighedsrådet vedtog det fremlagte oplæg som fremsendes til Kirkeministeriet.

Nyhuse Kapel

Vi har modtaget arkitekttegning , se bilag, der beskriver et forslag til forbedring og forskønnelse af
Nyhuse Kapel. Udvalget kommunikerer med Hillerød Kommune desangående. Det er realistisk at få
det på budget i 2019 , hvis vi starter nu.  Jørgen orienterer.
Menighedsrådet besluttede at bede provstiudvalget om en principgodkendelse til at arbejde videre med
projektet.
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Frederiksborg Slotskirke
Formanden
Ny bydel

Kirkefondet inviterer til konference lørdag d 11 nov 2017 med titlen”  At være kirke midt
i byudvikling”.  Nr. Herlev og Præstevang kirker deltager og har sendt indbydelse videre til os.se bilag.
Kirsten orienterer.

Diakoni- Stiftsdag

Helsingør Stift inviterer til diakoni dag for MR, ansatte og frivillige lørdag d 11 nov. Kl 11 til 16.
Titlen er –ensomhed har ingen alder og kender ingen grænser, se bilag.
Kirsten orienterer.

Personale
Ringerleder Jens Rasmussen har meddelt, at han stopper Juledag, således, at hans sidste ringning bliver
Juleaften.   Vi skal forholde os til en samlet plan for ringning.  Kontaktpersonen orienterer.
Bettina K efterspørger et MR medlem, der skal være ”kulturkontakt” og til hvem hun kan videresende
alle de henvendelser der kommer til sognet ang. Forslag til foredragsholdere til sogneaftener ?
Kan eventuelt tages med til krigsrådet.

Evt.
Preben Dissing

Birgitte Grøn

Henrik Winther Nielsen,

Kirsten Carstensen,

Steen Clausen,

Karen Hansen

Terkel Nielsen

Lone Henriksen

Jørgen Christensen,

Arne Lindahl

Ida Secher

Niels Horsbøl Eriksen
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