Frederiksborg Slotskirke
Formanden

Referat og Dagsorden for møde i MR tirsdag d. 24. april 2018 kl 19.00
Til stede: Bine, Henrik, Bodil, Preben, Lone, Anne-Marie, Terkel, Kirsten, Martin, Steen
Afbud: Niels, Karen, Brian, Arne, Birgitte, Jørgen
Referent: Steen
1. Kort evaluering af Menighedens Dag søndag d 15. april med udgangspunkt i sognepræst
Charlotte Chammons oplæg om participatorisk teologi.
a. Vedtog at nedsætte et løbende liturgi udvalg. På dagens møde tilmeldte sig
Anne-Marie, Martin, Steen, Bine og en præst (Henrik).
2. Bines tanker og ønsker om at oprette et drengekor og orientering om Sangcenter
Nordsjælland - Bine orienterer.
a. Bine orienterede. Sangcenter Nordsjælland blev oprettet for en uge siden.
Drengekoret er i støbeskeen.
3. MR indstiller, at Jørgen Christensens stilling som sognepræst ændres til 50 procent og
derved kan hans stilling som provst blive 50 procent. Sognepræst Birgitte Grøns stilling
ændres til 50 procent og derved bliver hendes stilling som leder af provstiets skoletjeneste
50 procent.
a. Menighedsrådet vedtog indstillingen.
4. Orientering fra bygningsudvalget, særligt vedr. reparation af taget på sognegården.
Brian Pilemann er villig indgå i bygningsudvalget som erstatning for Ellen Lorentzen.
a. Menighedsrådet tog bygnings udvalgets beslutning om at opsige alarmen i
sognegården til efterretning.
b. Der bliver malet forskellige steder i sognegården i løbet af maj måned.
c. Bygnings ansøgning om byggetilladelse er indsendt til Hillerød kommune
omkring tagrenovering.
d. Menighedsrådet besluttede at Brian Pilemann indtræder i bygningsudvalget.
5. D. 25. maj træder Databeskyttelsesforordningen i kraft. Hvem vil være med i en
arbejdsgruppe, der finder ud af, hvilken praktisk konsekvens, det får for MR??
a. Kirsten, Martin, Terkel og Jørgen (forslag) - evt. i samarbejde med Lone
Paepke
6. Kasseren orienterer:
Den foreløbige driftramme for 2019 er fremsendt fra provstiet, se bilag.
Opridset på tavlen:
Ligning = 4.316.000
Løn incl. stigning 1,2% = 3.606.260
Omkostninger = 709.738
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Orienterede om indtil i dag indkomne anlægsønsker.
Besparelser drøftedes og vi anbefale at opskrive lønninger til en mere realistisk stigning.
Tirsdag d. 15. maj kl 17-18.30 inviteres til møde om budget for 2019, alle interesserede er
velkomne. Der er allerede tidligere fremsatte anlægsønsker og ringerlauget har fremsendt ønske om
stigning af deres nuværende lønramme.
a. Budgetoplæg udsendes ca. den 9.maj
b. Budgetmøde den 15.maj - deadline kommentarer og forslag
c. Udsendelse af forslag
d. FU behandler forslaget den 22.maj
e. Menighedsrådet vedtager den 29.maj.
Evt. orientering om opgørelse af 1. kvartal 2018.
Endnu ikke fremkommet fra regnskabskontoret.
7. Steen har rundsendt: “Forslag til beslutning om drøftelse af folkekirken – statskirke eller
menighedens kirke.” Se Steens bilag.
a. Henrik, Terkel, Steen vil gerne arbejde med udfordringen.
8. Steen præsenterer oplæg til studiegrupper som forlængelse af vores seminar om diakoni med
emnerne Diakoni som:
A - Næstekærlighed
B - Kamp for retfærdighed
C - Inkluderende fællesskab
D - Værn om skaberværket. Se bilag fra Steen.
Godkendt
9. Orientering fra Byens Hjerte. Se bilag fra Steen.
a. Tages til efterretning.
10. Orientering fra kontaktpersonen, derunder arbejdsdeling i sognegården se. Steens bilag.
a. Tages til efterretning
11. Evt.
a. Drøftelse af menighedsrådets arbejdsform. Vi inviterer menighedsrådets medlemmer
til et møde i sognegården tirsdag den 21.august kl. 16.

Preben Dissing

Henrik Winther Nielsen
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Kirsten Carstensen,

Steen Clausen

Terkel Nielsen

Lone Henriksen

Martin Vetter
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