Slangerup Sogns Menighedsråd Indkaldelse til Konstituerende Møde
Dato og tid: Onsdag den 16. november 2009 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade 13, Slangerup

Dagsorden for konstituerende og ordinært
menighedsrådsmøde onsdag den 16. november
2009 kl. 19.00 på Slangerup Gjæstgivergaard
Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd til konstituerende og ordinært
menighedsrådsmøde på ovennævnte sted og anførte tidspunkt. Der vil sædvanen tro blive serveret
kaffe/te og lidt at spise omkring kl. 20.00.
Afbud til dette møde kan foregå ved telefonisk henvendelse til kirkekontoret, tlf. 4733 5187, eller
ved e-post til niels.jensen@slangerupkirke.net
Deltagere i dette åbne møde
Navn

Initialer

Tilstede

Jørgen Steen Andersen

JSA

X

Knud Henry Andersen

KHA

X

Tom J. Christiansen

TJC

X

Søren Winckler Hansen

SWH

X

Niels Jensen

NJ

X

Pia Lindberg

PL

X

Klaus Meisner, sognepræst

KGM

X

Stig Colbjørn Nielsen

SCN

Norma Lønsmann Nielsen

NLN

X

HP

X

NHR

X

Jørgen Peter Sørensen

JPS

X

Caja Emilie Winterø, sognepræst

CW

X

Gæst 1: Hans Jørn Rosenkilde

HJR

X

Henrik Pedersen
Niels Helge Rønkjær, personalerepræsentant

Afbud

Kom kl.

Gik kl.

X

Gæst 2:
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Dato og tid: Onsdag den 16. november 2009 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade 13, Slangerup

Dagsorden og referat for mødets åbne del
Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden

1. Velkomst og fællessang

Formanden foreslår at vi ligesom ved det konstiturende møde sidte
år synger salme nr. 733 ”Skyerne gråner, og løvet falder” af N.F.S.
Grundtvig 1847.

1

4
Årene skifter af gru for ælde,
skjaldene giver dem ret,
fuglene alle hvert år må fælde,
ellers de fløj ej så let:
Derfor bære blus vi med glæde!

7
Salmerne klinge og klokker kime,
spotter med sneen ved jul,
vinteren må sig med våren rime,
smelte for solen i skjul.
Derfor bære blus vi med glæde!

5
Fuglene flyver som vind på vinger
let over vildene hav,
skjaldene flyver, som rimet klinger,
glat over slægternes grav.
Derfor bære blus vi med glæde!

8
Troende hjerter i vinterløbet
føder den liflige vår,
trykker den til sig i barnesvøbet
med et lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!

6
Hjerterne vakler, når højt de banke,
drages til fuglenes spor,
lyset dog sejrer, den mørke tanke
flygtende synker i jord.
Derfor bære blus vi med glæde!

9
Betlehems-barnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!

Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!
2
Vinteren kommer, og sneen
falder,
blomsterne visner i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårerne stivner af kuld.
Og dog bære blus vi med glæde!
3
Solhvervet kommer, og bladet
vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser, og vintren
endes,
lærkerne synger i sky.
Derfor bære blus vi med glæde!

N.F.S. Grundtvig 1847.
Mel.: Thora Borch 1866.

1.2 Valg af dirigent

Ifølge bestemmelserne i lov om menighedsråd, så skal afgående formand eller afgående næstformand lede den del af mødet, som vedrører valg af formand og næstformand.
Den nyvalgte formand / næstformand skal derefter lede den øvrige
konstituering.
Den valgte dirigent skal således alene lede behandlingen af sagerne
under punkt 1.3 og 2.1 i denne dagsorden.

1.3 Referat fra oktober
mødet

Eventuelle bemærkninger til referat fra mødet i oktober måned. Referat udsendes elektronisk som bilag 1.3a.
TJC har allerede inden mødet gjort opmærksom på en uheldig og
meningsforstyrende stavefejl i bilag 1.3a under punkt 4.1. Der står
”ordinæret”, og der skulle have stået ”ordineret”. Undskyld!

2. Konstituering

Alle valg er gældende fra 1.søndag i advent 2011 til dagen før første
søndag i advent 2012.

2.1 Valg af formand

Afstemningen skal være skriftlig. Alle medlemmer af menighedsrådet er valgbare, men kun valgte medlemmer har stemmeret. Kun
hvis en person har været formand i 4 år kan personen nægte at mod-
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tage valg til denne post. Valget er gældende for 1 år.
Ingen opstilling. Alle kan i princippet vælges. Tællere: TJC og CW.
Antal stemmesedler:
9 gyldige stemmesedler
1 Norma Nielsen
8 Niels Jensen
Niels Jensen valgt.
2.2 Valg af næstformand

Afstemning foregår som til valg af formand. Valget er gældende for
1 år.
Antal stemmesedler
9 gyldige stemmesedler
1 Norma Nielsen
1 Knud Henry Andersen
7 Henrik Pedersen
Henrik Pedersen valgt.
De resterende valg er ikke skriftlige. Valgene har virkning for et år
ad gangen, jævnfør §10, stk 10 i lovbekendtgørelse af lov om menighedsråd.

2.3 Valg af kirkeværge

Personen kan vælges blandt rådets medlemmer, men kan også vælges uden for rådet, dog kan formanden eller en ansat ved kirken
ikke vælges.
Jævnfør §10, stk 1 i lovbekendtgørelse af lov om menighedsråd af
6. juni 2007.
Søren Winckler Hansen genvalgt.

2.4 Valg af kasserer

Personen kan vælges inden/uden for rådet såfremt hvervet ikke er
knyttet til en ansat ved kirken. Dog kan formanden ikke vælges.
Jævnfør §10, stk 2 i lovbekendtgørelse af lov om menighedsråd af
6. juni 2007.
I overensstemmelse med forrige års betænkning om folkekirkens lokale økonomi har Slangerup Menighedsråd gennem flere år brugt en
ekstern professionel kasserer til de praktiske opgaver, og har ikke
haft en valgt kasserer.
Menighedsrådet skal imidlertid alligevel af sin midte vælge en person, som kan varetage opgaven med at overvåge om regnskabsføreren udføre sig arbejde som forventet.
Henrik Pedersen genvalgt.

2.5 Valg af kontaktperson

Skal vælges blandt rådets valgte medlemmer. Opgaven som kontaktperson kan deles mellem et valgt medlem og en af pastoratets
præster. Kontaktpersonen er bemyndiget til at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i
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tjenstlige forhold. Jævnfør §10, stk 5 i lovbekendtgørelse af lov om
menighedsråd af 6. juni 2007.
Bemærk dog, at det daglige tilsyn med kirkefunktionærernes udførelse af arbejdet påhviler kirkeværgen, jævnfør vedtægt for kirkeværge.
Jørgen Andersen genvalgt.
2.6 Valg af bygningssagkyn- Personen kan vælges inden for eller uden for rådet. Dog kan kirkedig
værgen ikke vælges.
Gennem de seneste år har Slangerup Menighedsråd brugt en ekstern
bygningssagkyndig med erfaring i både renovering af ældre kirker
og nyere kirkebyggeri. Denne person har i de sidste 5 år været arkitekt Anders Alsløv.
Menighedsrådet skal tage stilling til om det ønsker at fortsætte med
denne ordning.
Anders Alsløv genvalgt.
2.7 Valg af arbejdsmiljøre- Vælges ved kirker med ti eller flere ansatte. Slangerup Kirke har
præsentant
følgende fastansatte medarbejdere: Arne Winther Andersen, Anna
Marie Jensen, Nicolai Kjølsen, Viggo Nielsen, Niels Helge Rønkjær
og Helle Sylvest samt vore præster Klaus Meisner og Caja Winterø
samt Rasmus Dreyer – i alt 9 personer. Derudover arbejder Anne
Lise Andersen, Ole Lund og Jørgen Peter Sørensen regelmæssigt
som vikarer for kordegn og kirketjener. Endelig er der ansat rengøringsassistenter til rengøring på Præstegårdens præstekontor, Materialgården og Kirkekontoret.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal bl.a. sørge for gennemførelse af de
lovpligtige arbejdspladsvurderinger og opfølgning på disse.
Jørgen Andersen valgt.
2.8 Valg af underskriftbe- Vælges blandt rådets medlemmer til sammen med formanden at
rettiget
kunne underskrive ved eventuelle køb, salg og lån vedrørende fast
ejendom.
Knud Henry Andersen er genvalgt.
2.9 Valg af anvisningsbe- To personer vælges blandt rådets valgte medlemmer til anvisning af
rettigede
bilag og faktura til betaling efter godkendelse af den, som har foretaget købet. Formanden kan ikke vælges grundet inhabilitet.
Søren Winckler Hansen og Norma Nielsen genvalgt.
2.10 Valg af aktivitetsudvalg Sognets præster og kirketjeneren er fødte medlemmer af aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget vælger af sin midte en formand, og
meddeler resultatet af dette ved førstkommende ordinære menighedsrådsmøde.
Norma, Tom, Jørgen S.
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2.11 Valg af kirke- og kirke- Kirke- og kirkegårdsudvalget vælger af sin midte en formand, og
gårdsudvalg
meddeler resultatet af dette ved førstkommende ordinære menighedsrådsmøde.
Tom, Jørgen S., Henrik, Knud H.
3. Økonomisager
3.0 Regnskab efter årets
første 3. kvartaller

HJR gennemgår kvartalsregnskabet.
Formanden ansøger PUV om lov til at bruge uforbrugte rentemidler
til afdrag på lån fra 5% puljen, og til at overføre uforbrugt andlægmidler vedrørende kirkegården til prohiberet konto.

3.1 Brev fra Frederikssund
Provstiudvalg efter besigtigelse af arbejdet med udskiftning af taget på Slangerup
Præstegård primo november

Efter at Frederikssund Provstiudvalg mandag den 7. november 2011
sammen med deres bygningssagkyndige besigtigede det ufærdige
arbejde med udskiftning af taget på Slangerup Præstegård har menighedsrådet modtaget et brev fra udvalget, som udbeder sig nogen
dokumentation, hvoraf en del allerede er i udvalgets besidelse, og
nogle forklaringer, se bilag 3.1a, som udsendes elektronisk.
MR skal udarbejde et svar til Provstiudvalget.
NJ og SWH udarbejder svar til prostiet med kopi til LM.

4. Sognesager
4.1 Fastlæggelse af datoer
for menighedsrådsmøder i
2012

Af hensyn til menighedsrådsmedlemmernes andre engagementer, så
bør møderne ikke ligge på en fast ugedag, men skifte fra måned til
måned. Der holdes normalt ikke menighedsrådsmøder i juli og december. Endelig bør møder på vore sognepræsters faste fridage –
mandag og fredag - så vidt muligt undgås.
Diskussionen af mulige mødedatoer kunne tage udgangspunkt i følgende liste: Tirsdag den 24. januar, onsdag den 22. februar, torsdag
den 22. marts, tirsdag den 24. april, onsdag den 23. maj, torsdag den
28. juni, tirsdag den 21. august, onsdag den 26. september, torsdag
den 25. oktober og tirsdag den 27. november i 2012.
Menighedsrådet skal beslutte de foreløbige mødedatoer for det
kommende års møder. Endelige mødedatoer fastlægges ved afslutningen af det foregående møde.
Godkendte.

4.2 Fastlæggelse af dato for
menighedsmøde i 2012

Menighedsrådet afholde et offentligt møde hvert år, hvor der redegøres for det forløbne år, og fremlægges planer for den kommende
tid.
En mulig dato for dette møde kunne være onsdag den 9. maj. Endeligt program udover det lovmæssige indhold bør fastlægges i samarbejde med aktivitetsudvalget.
Menighedsrådet skal beslutte datoen for menighedsmødet.
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Præsterne i samarbejde med aktivitetsudvalget finder en egnet søndag i april måned.
5. Meddeleler
5.1 Formand/Næstformand

Flytning fra Kannikestræde 1 til Strandstræde 4
Den fysiske flytning af store mængder arkivmateriale foregik i
hovedsagen mandag den 7. november. Dog havde graveren taget
forskud på flytningen ved at flytte sit kontor i løbet af weekenden.
Den store brandsikre dokumentboks på kordegne kontoret blev flyttet tirsdag den 8. november af et firma med speciale i flytning af
tunge ting. Flytningen var planlagt af Knud Henry Andersen, og
blev foretaget af et lokal flyttefirma.
Allerede om lørdagen efter Kingo dagen i kirken samlede Jørgen
Andersen og Viggo Nielsen reolerne i arkivet. Det betød, at vi allerede på flyttedagen kunne begynde at sætte ting på plads i arkivet.
Den 8. november ankom også to aflåselige stålskabe til arkivet, og
Knud Henry Andersen og Anna Jensen hjalp med at få disse skabe
ned i kælderen. Igen hjalp Jørgen Andersen med at få hylderne på
plads i skabene. I anledning af provst Inge Bastkær Rasmussens 60
års fødselsdag havde Stenløse og Veksø menighedsråd i samarbejde
med provstiudvalget inviteret til reception i Stenløse Sognecenter
efter gudstjenesten søndag den 14. november.
Tusind tak til Jørgen Andersen, Viggo Nielsen, Knud Henry Andersen, Arne Winther Andersen, Anna Marie Jensen og Helle Sylvest
for en ekstraordinær indsats i forbindelse med flytningen. Til de to
sidstnævnte en særlig tak for at sørge for nedpakning på Kannikestræde og udpakning på Strandstræde, samt for at komme på arbejde
på deres faste fridag.
Graveren har også sørget for, at vi stadig kan besvare telefonopkald
i det nye kirkekontor, selv om TDC's flytning af telefon- og internet
forbindelser er gået fuldstændig i koks, da man har glemt at få trukket et kabel fra vejen og ind i bygningen tiltrods for flere påmindelser.
Et mangeårigt medlem af menighedsrådet er gået bort
Lissie Fristrøm, som i mange år har været et medlem af Slangerup
Menighedsråd, er gået bort, og blev begravet onsdag den 16.
november 2011 på Slangerup Kirkegård. Lissie døde efter længere
tids kamp med en kræftsygdom. Menighedsrådet har sent en blomst
til begravelsen.

5.2 Kirkeværge

På det nye sognehus samles op på det indvendige. Udvendig gennemgang kommer start.
NJ orienterede om situationen i forbindelse med naboen i Strand-
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stræde 6.
5.3 Kontaktperson

Intet.

5.4 Sognets Præster

CW uddelte nye læsninger til de ni læsninger første søndag i advent.
PL og CW er indsamlingsledere i Slangerup Sogn for Folkekirkens
Nødhjælp fra 2012.
KGM orienterede om PUV's møde om samarbejde den 26. oktober
på Metalskolen. Bog om værdibaseret ledelse med erfaringer fra
Torup Sogn.

6. Igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg

Brev til nabo mod øst vedrørende træer og kirkegårdsmuren. I KKU
regi ligger tilbud på renovering af øverste lemme i tårn og døren i
koret.

6.2 Aktivitetsudvalg

Møde d.d. om første søndag i advent. Telt bestilt. Teltet bruges til
taler. Eftermiddagsmøder i det nye sognehus er planlagt.
HP foreslog en drøftelse af visioners – måske i forbindelse med
nytårskur. KGM laver oplæg til drøftelse på MR-møde i januar.

6.3 Kommunikationsudvalg

Intet.

6.4 Menighedsplejen

Intet.

6.5 Skoletjenesten

Intet.

7. Næste møder
7.1 Menighedsrådsmøde

24. januar 2012 kl. 18.30 i det nye sognehus. Forretningsudvalgsmøde den 10. januar 2012 kl. 20.00

7.2 Kirke- og kirkegårdsudvalgsmøde

10. januar 2012 kl. 19.00.

7.3 Aktivitetsudvalgsmøde

12. januar 2012 kl. 10.30.

7.4 Kommunikationsudvalgsmøde

Dato ikke fastlagt.

8. Eventuelt

Alene til udveksling af idéer m.v. - ingen beslutninger!

8.1 PL spurgte om navnet på NJ minder SWH om at undersøge hvor bogstaverne er.
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det nye sognehus.
8.2 Møblerne i Elmely

Overskudsmøbler skal sælges på aktion eller til fast pris.

8.3 Knæfald

Sagen kører lidt for langsomt.

Med venlig hilsen
Niels Jensen
Afgående formand for Slangerup Sogns Menighedsråd
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Godkendelse af referat af offentligt menighedsrådsmøde

Jørgen Steen Andersen

Knud Henry Andersen

Tom J. Christiansen

Søren Winckler Hansen

Niels Jensen

Pia Lindberg

Klaus Georg Meisner

Stig Colbjørn Nielsen

Norma Lønsmann Nielsen

Henrik Pedersen

Niels Helge Rønkjær

Jørgen Peter Sørensen

Caja Winterø

Underskrift ovenover det trykte navn!
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