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Referat og dagsorden for møde i menighedsrådet tirsdag d 30.oktober 2018 kl
18.30.

Tilstede: Preben, Christina, Brian, Arne, Karen, Martin, Bente, Kirsten, Bodil, Steen, Jørgen. Bine kom
til stede under punkt 2.
Referat: Steen
1. Evaluering: Nu er vi midt i en 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 tager vi beslutninger, hvordan arkiverer vi vigtige oplysninger, der skal
kunne findes frem på et senere tidspunkt.
Stikord til at starte din refleksion kan være :
Set med dine øjne,- Hvad er da et menighedsråd ?
- Hvad har du været glad for i de seneste 2 år ?
- Hvad synes du har været svært ?
- Hvad kan vi blive bedre til ?
Vi starter en halv time tidligere, for at der er god tid til dette emne.
Vi besluttede at nedsætte et udvalg med Steen, Preben og Kirsten til forberedelse af
menighedsrådets møde i november 2018 med henblik på udvalg og kommende
menighedsrådsmøder og deres gang og virke.
2. Bine vil orientere om forhold omkring oprettelse af det Drenge-Mandskor, som provstiet
har besluttet at finansiere. Vi skal tage beslutning om nedsættelse af ansættelsesudvalg,
procedurer for forløbet med valg af kantor mm. Bine foreslår til beslutning i MR, at vi afsætter
5000 kr til honorar til en passende konsulent, dertil kommer evt rejse/opholds udgifter.
Behandlet som punkt 2.
Bine orienterede. Indledende samtaler med blandt andet Henrik Skærbæk Jensen fra
Haderslev, Margrethe Østergaard fra Aalborg, Joachim Olsson Kruse, domorganist ved
Vesterås, tidligere Kristianstad og som har startet ialt 9 drengekor. Tidligere konsulent for
Lund i forbindelse med opstart af drengekor i Lund. Bine søger om at knytte Joachim
Olsson Kruse tilknyttes som konsulent i forbindelse med opstart af drengekoret.
Vi besluttede at knytte Joachim Olsson Kruse som konsulent foreløbig indenfor en ramme
på 5.000 kr. og rejseudgifter der afholdes af bevillingen i 2019.
Bine orienterede om overvejelserne med Joachim Kruse omkring navnet for drengekoret.
Foreslår Frederiksborg Slotskirkes Drengekor. Vi synes det er en god ide og sætter det
på dagsordenen på næste møde.
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3. Opfølgning af budget 2018, se bilag
Preben fremlagde og orienterede. Blev taget til efterretning.
4. Lukket punkt vedr. lønforhandlinger med personale. Informationsmateriale vil blive uddelt på
mødet.
Mødet blev lukket. Bodil og Bine forlod mødet.
Menighedsrådet besluttede kontaktpersonens oplæg til lønninger for 2019. Lønningerne fremgår
af årsbudget 2019.
Anne-Marie forventer at lede sorggruppe arbejdet fra efteråret 2019.
Menighedsrådet ønsker at kirketjenerne klipper hækkene, foretager den årlige hovedrengøring og
pudser vinduerne.
Mødet åbnet
5. Endelig vedtagelse af budget 2019, det skal være afleveret inden d. 15. nov 2018 , budget med
datolinie vil blive rundsendt , når det korrigeret, formentlig på mandag.
Preben gennemgik budget 2019.
Menighedsrådet vedtog budget 2019 mærket:
Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd, CVR-nr. 59413228, Budget 2019, , Endelig budget
afleveret d. 29-10-2018 12:04
Brian forlod mødet.
6. Hvad vil vi med vores hjertestarter ? MR skal på dette møde beslutte, om vi vil nøjes med nyt
batteri, eller om vi vil bytte den til en ny model, der dermed har en fornyet fabriksgaranti på 8 år og
nyt batteri, der holder i 4 år . Se bilag.
Menighedsrådet besluttede at bytte den eksisterende hjertestarter med en ny til 10.625 kr..
7. Biskoppen har imødekommet formandens ansøgning om forlængelse af vores nuværende
dispensation fra den almindelige gudstjenesteordning. Forlængelsen er indtil videre gældende indtil
udgangen af 2020 under forudsætning af, at sognepræsterne er indforstået med ansøgningen.
Biskoppen forventer herefter en indberetning om forløbet.
Til orientering.
8. . Liturgi udvalget informerer om udvalgets arbejde omkring menighedens engagement i afvikling
af gudstjenesterne, herunder læsning af tekster og pasning af døren. Til diskussion og beslutning.
Menighedsrådet besluttede at dørtjenesten fremover skal suppleres med frivillige og med
frivillige læsere til den første læsning ved højmessen.
9. Status på tagrenovering over sangsalen.
Preben orienterede. Forventer at arbejdet er sluttet 19.november.
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10. Orientering fra haveudvalget. Vi har nu en fin petanque bane i haven nedenfor trappen,
ihærdigt anlagt af ManoMano, og nu til fri afbenyttelse. Der er plantet et stort hjerte med 400
krokus løg midt i plænen, som symbol på Byens Hjerte. Vi har fået tilbud på nyt skilt ved
indkørslen.
Menighedsrådet besluttede at købe det af formanden foreslåede skilt.
3. evt.
Preben Dissing
Christina Falck Christensen
Brian Pile Man Olsen
Arne Lindahl
Karen Hansen
Jørgen Christensen
Martin Wetter
Bente Veileborg
Steen Clausen
Kirsten Carstensen
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