Frederiksborg Slotskirke
Formanden
Referat og dagsorden for møde i menighedsrådet tirsdag d 28 november 2017
Til stede: Steen, Ellen, Karen, Preben, Martin, Niels, Terkel, Kirsten, Arne, Jørgen, Henrik, Ida
Afbud: Birgitte, Lone, Bodil, Bente
Referent: Steen
Da dette møde er kirkeårets sidste skal menighedsrådet konstituere sig på ny.
Valg af formand: Kirsten genopstiller. Skriftlig afstemning.
Valgt blev Kirsten Carstensen,  enstemmigt valgt
Valg af næstformand: Martin opstiller. Skriftlig afstemning.
Valgt blev Martin Vetter, enstemmigt valgt.
Valg af kasserer: Preben opstiller. Ingen andre kandidater.
Preben Dissing valgt.
Valg af kontaktperson: Steen opstiller. Ingen andre kandidater.
Steen Clausen valgt.
Ellen Lorentzen - den hidtidige kirkeværge - oplyste at hun af personlige grunde ønskede at
forlade arbejde i menighedsrådet. Menighedsrådet tog Ellens beslutning til efterretning,
hvorefter Ellen Lorentzen udtrådte af menighedsrådet.
Valg af kirkeværge: Udsat til næste møde.
Valg af repræsentant til Hillerød Provstis skoletjeneste: Arne Lindahl valgt.
1. Valg af  kalender / hjemmeside løsning.
Med de foreliggende oplysninger om årlig pris er det modtagne tilbud fra DKM stadig
konkurrencedygtigt i forhold til Churchdesk.
Dertil kommer, at bindingsperioden hos Churchdesk stadig er 2 år på trods af mulighed for
nedsættelse til 6 mdr. forudbetaling.
Menighedsrådet besluttede at oprette aftale med DKM og opsige aftalen med Churchdesk alt i
overensstemmelse med de foreliggende tilbud og aftaler.
2. Valg af nyt regulativ for sognegården herunder udlån/leje.
Forretningsudvalget har arbejdet med forskellige formuleringer og indstiller nu til MR at
vedtage et nyt regulativ.
Sagen udsat.
3. Orientering fra kontaktpersonen, herunder ændring i daglig ledelse.
Menighedsrådet tog orienteringen om at Steen indtræder som daglig leder for kirkefunktionærer
og kirketjenere til efterretning.
Henrik og Steen har holdt samtale med Bine ved prøveperiodens udløb. Orienteringen fra
Henrik og Steen taget til efterretning.
4. Inspirationsseminar d 19. - 20. jan 2018 for MR og dagligt ansatte.
Emnerne er dels diakoni og vores mediestrategi.
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Det foreliggende oplæg godkendt med den ændring at Sarah Auken holder oplægget om
mediestrategien om lørdagen. Oplægget skal bruges til at komme hele vejen rundt om
mediestrategien.
Diakoni samtalen slutter 10.30 lørdag og resten af lørdagen bruges til mediestrategi.
5. Økonomi
● Provstiudvalget har godkendt regnskab 2016. Taget til efterretning.
● Rest budget for 2017. Menighedsrådet tog kasserens oplæg til efterretning.
Der er forskellige ønsker til anvendelse af de ca. 70.000 kr, der ikke er disponeret.
Kassereren orienterer. se bilag: “Oversigt budget 2017 - rest”.
Menighedsrådet besluttede at meddele Ulla Handler studieorlov som ansøgt. Orlov med løn og
finansiering af vikar.
6. Et medlem af menigheden ønsker at forære et maleri til ophængning i sognegården.
Kan vi modtage det ?
Meningsrådet modtager med taknemmelighed det tilbudte maleri “Vandringen til Emmaus”
malet af Holger Dall.
7. evt.
Jørgen orienterede om nogle kommende ændringer i sin ansættelse som provst og sognepræst så det
fremover bliver 50/50..
Kirsten orienterede om koncerter i Slotskirken 2018, som udsendes til alle.
Radiotransmitteret gudstjeneste nytårsaftensdag ved Ida.
Preben Dissing
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