Frederiksborg Slotskirke
Formanden

Tilstede: Preben, Lone, Henrik, Birgitte, Christina, Terkel, Niels, Ulla, Bine, Martin, Kirsten,
Afbud: Karen, Jørgen, Bodil, Arne, Brian
Referent: Steen
Dagsorden for møde i menighedsrådet tirsdag d 20. november 2018 kl 19.00
1. Vi starter med en sang - 786
2. Godkendelse af dagsorden - godkendt.
3. Som opfølgning af evalueringsemnet på mødet i oktober er der et bilag fra Steen, Preben og
Kirsten til drøftelse og beslutning. Det indeholder en skabelon til opbygning af dagsorden og
prioritering af emnerne på dagsorden, vores nuværende udvalg og forslag til nye. Dertil forslag
til arkivering af diverse dokumenter. Behandlet i 3 punkter
3a. Arbejdsform menighedsråd og udvalg. - Godkendt og vedtaget.
FU består af Kirsten, Steen, Martin, Preben, Karen og Jørgen
3b. Gennemgang af udvalg med forslag til ændringer - Godkendt og vedtaget med følgende
ændringer:
Lone indtræder i Husudvalget og Martin indtræder i Børne-Unge udvalget.
Birte og Allan indtræder som ansvarlige for vandringen i forbindelse med 2.pinsedags
arrangement.
Steen i samarbejde med Ulla er tovholder på gruppen Husets frivillige.
Høstfestudvalget suppleres med Martin.
Husk at vælge formand og referent for udvalgene.
3c. Orientering til menighedsrådet - Taget til efterretning.
4. Da det er kirkeårets sidste møde skal rådet konstituere sig.
4a. Valg af formand - skriftlig afstemning - Stemmeudvalg Lone og Henrik. De folkevalgte afgav
stemme. 7 afgav stemmer på Kirsten som herefter er valgt.
4b. Valg af næstformand. 7 afgav stemmer på Martin som herefter er valgt.
4c. Valg af kasserer. Preben valgt med applaus
4d. Valg af kontaktperson. Steen valgt med applaus.
4e. Valg af kirkeværge. Lone valgt.
De øvrige poster var genvalg af de ved det konstituerende møde i november 2016 valgte.
5. Seminar som start på det nye kirkeår. FU foreslår som tidligere år d. 3. weekend i januar, dvs
fredag d 18. januar kl 17.30 til 21.30 og lørdag d. 19. jan kl. 9.30 til 13.30.
planlægningsudvalget sender program senere.

Kirsten Carstensen, Solvej 9, 3400 Hillerød, mob. tlf. 4020 1170, mail: kc@kirstenfys.dk Side 1

Frederiksborg Slotskirke
Formanden
5a. Planlægningsudvalg: Steen, Kirsten, Martin
2. emner:
1. Hvordan modtager vi nye folkekirkemedlemmer som flytter til byen. Og hvordan modtager
vi nye medlemmer som kommer i kirke og vores hus.
2. Evaluering sammen med medarbejderne af de aktiviteter i kirke og sognegård som vi har
gennemført de sidste 2 år.
6. Vedhæftet er bilag med status på økonomien, Preben orienterer. Preben orienterede mundtligt.
7. Kollektliste for det kommende kirkeår skal vedtages, det vedhæftede bilag er stort set identisk
med sidste år. - Kollektlisten vedtaget med følgende ændring: Den 6. og 13 januar
indsamles til “Reden”, KFUK´s sociale arbejde.
8. Status på forsikrings situationen og tagrenoveringen. Preben orienterer. - Preben orienterede og
takkede for Preben store indsats.
9. Ulla Handler har haft studieorlov i 3 mdr, Ulla vil berette om udbyttet af denne orlov. - Ulla
berettede. Menighedsrådet takkede.
10. Det Fælles Kirke-og Regnskabskontor bliver fra 2019 en selvstændig myndighed. Det betyder,
at der skal nedsættes en bestyrelse bestående af 3 MR medlemmer og en kirkebogsførende
præst, bestyrelsen forventes at holde ca 3 møder årligt. Denne bestyrelse skal vælges på et
repræsentantskabsmøde der finder sted onsdag d 28. nov 2018 kl 17 i Slotskirkens Hus. Hvem
har lyst til at repræsentere Slotskirken ? - Martin deltager i mødet.
11. evt.
Preben,

Lone,

Henrik,

Birgitte,

Christina,

Terkel,

Niels,

Martin,

Kirsten,
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