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Referat for møde i menighedsrådet tirsdag d 25. september 2018
Tilstede: Arne Lindahl, Henrik Winther Nielsen, Terkel Troels Nielsen, Brian Pilemann Olsen, Ulla
Handler, Birgitte Grøn, Jørgen Christensen, Kirsten Carstensen, Christina Falck Christensen, Karen
Else Hansen, Anne-Marie Hartoft-Jacobsen, Preben Dissing, Lone Henriksen, Martin Vetter.
Afbud: Steen Clausen, Niels Eriksen, Bodil Carlsson
DAGSORDEN
 Drøftelse af revisionsprotokollatet og påtegning af regnskab 2017 se bilag
revisor problematiserer at vores forretnings fører har enefuldmagt, og at egenkontrol
med bogføringsbilag synes mangelfuld.
Menighedsrådet tog revisionsprotokollatets bemærkninger i punkt 8 og 9 til efterretning.
Det fælles regnskabskontor kigger på revisionsprotokollatet og drøftelsen genoptages efter
svar igen i menighedsrådet.


Orientering fra budget samråd d 6.sept.
Vores anlægsønsker er imødekommet, og provstiet er positiv overfor vores ønske om at
Slotssognet bliver hjemsted for et Drenge-Mandskor, finansieret af en drift bevilling fra
provstiet, og med optag fra hele provstiet og dets opland.
Preben fortæller at vi har fået bevilliget 525.000 kr. fra provstiet til drenge-mandskor.
Bevillingen er blivende. Menighedsrådet har vedtaget at bevillingen er bundet til drengemandskoret og ikke kan benyttes til andre ting. Bine præsenterer tanker om ansættelse af kantor på
førstkommende menighedsrådsmøde.


Kvartalsopgørelse til og med august 2018 se bilag
Menighedsrådet tog kvartalsopgørelsen til efterretning.



Liturgi
Vi har nu i flere år fungeret med en dispensation fra Stiftet, således at vores højmesse
afvikles som vi ønsker det bl.a. med at vi står op under salmesang og sidder ned under
læsningerne. Hvis vi ønsker, at det skal fortsætte, skal vi snarest ansøge om forlængelse af
denne dispensation.
Vores liturgiudvalg har fremsat et forslag til drøftelse/vedtagelse vedr. en
gudstjenesteform, der involverer menigheden på en ny måde, bl.a. til læsning af tekster.
11 stemmer for at forlænge dispentationen og 1 stemme imod. Terkel stemte imod.
Menighedsrådet skriver derfor til stiftet og beder om forlængelse af dispensationen.
Anne-Marie tager kontakt til Susanne der skal forsøge at skaffe en liste over frivillige som
ønsker at deltage i projektet vedrørende frivillige i døren og frivillige til læsning af 1.tekst.
Menighedsrådet udskyder beslutningen til førstkommende menighedsrådsmøde.
Menighedsrådet har vedtaget at kantoriet skal bære sort tøj ved gudstjenester, koncerter og
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kirkelige handlinger.


Orientering om ansættelse af Tine Skat Mathiesen til varetagelse af Salmer og Rytmik for
1-3 årige.
Menighedsrådet har taget ansættelsen til efterretning.



Ansøgning fra FDF Hillerød om finansiel støtte til børn fra økonomisk trængte familier, så
deres betaling af kontingent, deltagelse i lejre og weekend arrangementer kan reduceres.
Menighedsrådet støtter op om at FDF Hillerød tildeles 10.000 kr. fra menighedsplejen.



Renovering af taget over sangsalen, herunder nyt svar fra Forsikringsenheden.
Orientering ved formanden for bygningsudvalget.
Preben orienterer om at vores forsikring vil dække tagskaden for 49.586 kr.
Menighedsrådet har besluttet at indgive klage over forsikringsforløbet til Kirkeministeriet.



Skiltet ved indkørslen trænger kraftigt til fornyelse. Jeg foreslår derfor, at vi genovervejer
navnet på vores hus, og benytter anledningen til at ændre det til
SLOTSKIRKENS HUS
Frederiksborg Slotssogn
Menighedsrådet vedtager den nye ordlyd på skiltet. Kirsten indhenter tilbud på udformning af
det nye skilt.



Nu er vi næsten midt i menighedsrådets valgperiode, FU opfordrer derfor til at vi alle
sammen tænker over vores måde at arbejde på som menighedsråd. Hvordan fordeler vi
opgaverne, hvordan løser vi dem, hvordan arkiverer vi vigtige oplysninger, der skal kunne
findes frem på et senere tidspunkt. Preben har allerede noteret sine overvejelser og de er
vedhæftet som bilag.
Punktet udskydes til næstkommende menighedsrådsmøde.



Evt.
Høstfestevaluering: Høstfesten er vedtaget til at være d. 15. September 2019.
Vi omdøber festen til at være høstgudstjeneste og høstmarked.
En evalueringsgruppe bestående af Jørgen, Henrik, Martin, Anne-Marie og
Kim samler evalueringen i et skriv og kommer med oplæg til næste års
marked.
Det er vedtaget at menighedsrådsmødet i oktober starter kl. 18.30 med spisning kl. 18:00.
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Underskrifter til referat for møde i menighedsrådet
tirsdag d 25. september 2018

_______________________
Arne Lindahl

_______________________
Christina Falck Christensen

_______________________
Henrik Winther Nielsen

_______________________
Karen Else Hansen

_______________________
Terkel Troels Nielsen

_______________________
Preben Dissing

_______________________
Brian Pilemann Olsen

_______________________
Lone Henriksen

_______________________
Birgitte Grøn

_______________________
Martin Vetter

_______________________
Jørgen Christensen

_______________________
Kirsten Carstensen
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