Frederiksborg Slotskirke
Formanden

Referat og Dagsorden for møde i menighedsrådet tirsdag d 28. august 2018
Til stede: Preben, Lone, Karen, Henrik, Ida, Arne, Terkel, Anne-Marie, Niels, Bine,
Jørgen, Birgitte, Martin, Kirsten, Bodil, Steen
Afbud: Brian
Referent: Steen Clausen
1. Orientering om præste bemanding
Biskoppen har meddelt,
at Birgitte Grøn nu er ansat i 50 procent stilling som sognepræst.
at Ida Secher er bevilliget orlov uden løn fra d.1 sept til d 31.aug 2019 at Christina Falck
Christensen er konstitueret i samme periode.
Formanden orienterede
2. Nyt fra formanden, herunder diverse indbydelser til møder og kurser i stift og provsti
Formanden omdelte bilag 2 med nærmere oplysninger, som hun gennemgik.
3. Orientering om afvikling af høstfest/gudstjeneste d 23.sept ved Karen og Ida.
Ida orienterede om nye tiltag i forhold til konfirmander og konfirmandforældre
Karen orienterede
4. Status fra bygningsudvalget
herunder renovering af taget over sangsalen, finansiering og tidsplan samt beskæring af
høje træer bag Selskovvej 42 i skel mod ”bagboen”
Preben orienterede.
Menighedsrådet godkendte fordelingsnøglen med naboen - grundejerforeningen - med en fordelingsnøgle
på ⅓ til menighedsrådet og ⅔ omkring renovering af træer mv. i skellet. Jørgen orienterede om at
fældning af træer i præstegårdshaver skal godkendes af provstiudvalget. Forventet optaget i budget
2020.
Preben orienterede om renovering af et areal ved Selskovvej 42.
Preben gennemgik en oversigt over anlægsprojekter 2018 - og 2016.
Preben vil søge provstiudvalget om at overføre et restbeløb på ca. 35.000 kr. fra anlægsbudgettet.
Godkendt.
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4a. Tilbud om udskiftning af hjertestarter til en nyere model og dermed fornyet
garantiperiode.
Preben fremlagde en økonomisk oversigt over udskiftning / renovering af vores
hjertestarter, herunder udgifter ved at opsætte en udendørs hjertestarter. Det blev oplyst at
der er hjertestarter i porten ved slottet, grønnegade center,. Sagen optages igen på
oktobermødet i menighedsrådet.
5. Status fra haveudvalget
herunder Mano Manos tilbud om at anlægge petanque bane i haven bag sognegården. Udgiften
anslås at være mellem 10 og 15.000 kr afhængig af jordens beskaffenhed .hvis det besluttes skal
beløbet, afholdes af den bevilling der tidligere er givet til havens opgradering. Haveudvalget
vurderer i øvrigt, at tagrenoveringen skal være færdig, før det er rimeligt at gå videre med
ændring af haven.
Haveudvalget indstiller at der etableres en petain bane på 3 x 12 meter ved stengærdet mod Frederiksværksgade.
Godkendt.
Haveudvalget indstiller at godkende produktion og opsætning af et syvhjørnebord og bænk. Tegning forevist.
Godkendt.
6. Status fra Nyhuse udvalget
herunder det endelige prospekt , budget og orientering om fondsansøgninger til dækning af
den kunstneriske del af indretningen.
Steen og Jørgen orienterede om ansøgningerne til Mærsk fonden og Dronning Margrethe og Prins Henriks fond
mv..
7. Status fra kirkeudvalget
Der arbejdes.
8. Status fra medieudvalget herunder orientering om vores nye hjemmeside og
mediestrategi.
Niels orienterede om udvalgets arbejde med forberedelsen af ny mediestrategi.
Steen orienterede om den ny hjemmeside. Bemærkninger og ønsker skal sendes til Steen,
som vil drøfte det videre med Anne-Marie og Bettina.
9. Status fra liturgi udvalget.
Steen orienterede og udleverede liturgi udvalgets forslag.
Præsterne var positive overfor forslaget og udvalget arbejder videre med at konkretisere
forslaget som kommer på menighedsrådets møde i september.
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10. Økonomi
Gennemgang af kvartalsrapport, budget art og budget formål ved kasseren
Underskrivning af revisionsprotokollat vedr. Frederiksborg Kirkekasse.
Preben gennemgik kvartalsrapporten pr. 30.06.2018, som blev taget til efterretning.
Revisionsprotokollatet blev fremlagt og underskrevet af menighedsrådets medlemmer.
11. evaluering af sogneudflugten 2018 til Helsingør og omegn
Arne og Anne-Marie indledte evalueringen.
12. oplæg til MR vedr. sognerejse til Berlin i 2019.
Slotskirkens studie gruppe har i foråret 2019 temaet ”Diakoni er kamp for retfærdighed ” og
rejsen er en del af dette emne. Oplægget er til diskussion og vedtagelse.
Vedtaget som foreslået. Birgitte oplyste at Den Danske Kirke i Berlin også var vigtig.
13. Folkekirkens Skoletjeneste ,
Hillerød og Allerød indkalder til repræsentantskabsmøde torsdag d 30.august kl 19-21.
Birgitte orienterede.
14. Orientering om personalesituationen på det fælles kirkekontor .
Da kontorchef Anette Wilms har opsagt sin stilling pr 1.sept, ændres arbejdsfordelingen således,
at personaleansvar overgår til Lone Paepke, kirkekontoret får Vibeke Hastrup som faglig leder
og stillingen som faglig leder af regnskabskontoret bliver opslået til besættelse.
Jørgen orienterede. Preben oplyste at Ea vil være på kontoret mandag, onsdag og torsdag da hun er på deltid.
15. Menighedsrådet vil på næste møde gentage ansøgningen til biskoppen om vores liturgi i
Slotskirken efter de ændringer som måtte blive vedtaget på næste menighedsrådsmøde.
16. Værtskab omkring sognegården.
Ida orienterede om situationen i forbindelse med foredrag mv..
ca. 6 aftener og 8 eftermiddage i løbet af et år.
Til næste møde vil der foreligge et forslag som menighedsrådets medlemmer kan melde sig
til.
evt.
Menighedsrådet opfordrer medarbejderne til at rydde skrivebordene inden de går hjem,
da vi ikke længere har tyverialarm. Der bør løbende tages backup af computerne.
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Preben Dissing

Bodil Carlsson

Henrik Winther Nielsen

Kirsten Carstensen,

Steen Clausen,

Karen Hansen

Terkel Nielsen

Lone Henriksen

Jørgen Christensen,

Arne Lindahl

Ida Secher

Niels Horsbøl Eriksen

Birgitte Grøn

Martin Vetter
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