Referat af menighedsmøde,
Lillerød Sognegård, 11/9 2018.
Referent: Klaus Jørgensen
22 fremmødte.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Valg af dirigent
Del 1: Menighedsmøde og orienteringsmøde:
Menighedsrådets arbejde siden sidst og de kommende opgaver v. formand Lars Bacher
Menighedsrådets kompetencer v. formand Lars Bacher
De frivillige
Regler for opstilling af kandidater v. næstformand Kate Pepke

8. Del 2: Opstillingsmøde:
9. Valg af stemmetællere
10. Opstilling og præsentation af kandidater til menighedsrådet
11. Evt afstemning
12. Liste over stedfortrædere
13. Liste over stillere
14. Aftale mellem kandidater og stillere om evt supplering af listerne
15. Evt.
ad 1.
Generel velkomst ved formanden, Lars Bacher (LB).
ad 2.
Anker Nissen enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt
indkaldt.
ad 3.
Introduktion til menighedsmødet ved dirigenten.
ad 4.
Gennemgang af kirkens mange aktiviteter ved formanden.
Tak for præsternes indsats.
Nylige ændring af sognets grænser.
Åbne overfor det samfund, vi er omgivet af.
Der anlægges sansehave og bistader.
Kommentar om ændring af kirkekontors sammensætning for at opnå mere mod sognet
udadvendt kommunikation.
Kirken duer ikke uden frivillig indsats.
Det musiske fylder med vilje meget, dette fortsættes.
Kommende restaurering af kirke i 2020.
Erstatning for præsten Kirsten Drigsdahl (KID) i den kommende valgperiode.
To medlemmer trækker sig fra menighedsrådet, takkes for indsatsen.
Menighedsrådet ser frem til at udfylde sine pligter i kommende år.
ad 5.
Gennemgang af kompetencer ved formanden:
• Kirketjenere
• Gartnere
• Kommunikations- og koordinationsmedarbejder
• Kontaktperson
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• Kirkeværge
• Kasserer
• Udvalg
Vil leve op til visioner.
Vil være folkekirke, åbne overfor det omgivende samfund.
Gennemgang af økonomi ved kasserer, Bente Bjerre.
Visionen for Lillerød kirke.
Bevilling fra Hillerød Provsti, driftsramme på 5M DKK + DKK550.000 til vedligehold ≈ 5,7M
Gennemgang af større indkøb i 2017:
• Maleri, Arne Hauge Sørensen
• Hynder til bænke og knæfald
• Maxi transporter
Gennemgang af større indkøb i 2018:
• Renovation af Ole Jørgensens monument
Gennemgang af større indkøb i 2019
• Kampestensmur der er ved at skride (1. prioritet)
• Elflygel
• Gulvvaskemaskine
• Løvsuger til maxitransporter
• Gulvene i sognegården slibes ned
• Bænke på kirkegården i sansehaven
Provstesyn i juni: “Kirke og kirkegård særdeles smukt vedligeholdt.”
Spørgsmål fra Kirsten Asmussen om pris på kirkens maleri.
Kasserers svar: DKK227.000.
Kommentar fra Maja Holm: Maleri betyder personligt meget.
Kommentar fra LB: Vigtigt at sætte nutidigt præg på kirken med respekt for historien. Investering.
Maleri betyder meget for mange.
Kommentar fra KID: Fandt forrige maleri meget trist, frygtede ballade over billedskift, men den
udeblev, da folk generelt var begejstrede for det nye. Gamle maleri hænger på Nivågård
malerisamling.
ad 6:
Gennemgang af de frivilliges arbejde ved Poul-Erik Friis-Larsen.
De frivillige hjælper med:
• At aflaste kirketjenere.
• Til minikonfirmanders krybbespil 2. søndag i advent.
• 2. uge i december: Julevandring med klasserne i kommunen.
• Babysalmesang.
• Korarbejde, gå-bus.
• Kirkekaﬀe.
• Store begravelser.
• Pastagudstjenester.
• Nytårsfest.
ad 7:
Gennemgang af reglerne for opstilling af kandidater ved næstformand Kate Pepke Pedersen.
152 sogne har 2-årig valgperiode, heriblandt Lillerød. De fleste har 4-årig valgperiode.
Antal medlemmer er afhængigt af sogneantallet 1/1. Lillerød sogn er blevet større siden 1/1, så
muligvis flere medlemmer næste gang.
Gennemgang af krav for kandidater, stedfortrædere, stillere:
• Over 18.

2

•
•
•
•

medlem af folkekirken.
Skal underskrive menighedsrådsløftet ved første menighedsrådsmøde.
Skal bo i sognet eller have løst sognebånd.
Må ikke samtidig være stiller.

Sidste frist for kandidater er 2. oktober kl. 19.
ad 15:
KID: Der er ingen teleslyngedækning i kælderen.
Kirsten Asmussen: Dejligt at der er kirkekaﬀe hver søndag i Lillerød. Det er en velsignelse.
Tak for fremmøde og afsluttende ord ved formanden.
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