Slangerup Sogns Menighedsråd Referat og dagsorden for ordinært menighedsrådsmøde
Dato og tid: Onsdag den 22. februar 2012 kl. 19.00
Sted:

Sognehuset, Strandstræde 4, 3550 Slangerup

Referat og dagsorden for
ordinært menighedsrådsmøde
onsdag den 22. februar 2012 kl. 19.00
i Sognehuset, Strandstræde 4, Slangerup
Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd til ordinært møde på
ovennævnte sted og anførte tidspunkt. Der vil på et tidspunkt under mødet være pause
med kaffe, the og ostemad.
Afbud til dette møde kan foregå ved telefonisk henvendelse til kirkekontoret, tlf. 4733
5187, eller ved e-post til niels@slangerupkirke.net
Deltagere i dette åbne møde
Navn

Initialer

Tilstede

Jørgen Steen Andersen

JSA

X

Knud Henry Andersen

KHA

X

Søren Winckler Hansen

SWH

X

Niels Jensen

NJ

X

Pia Lindberg

PL
KGM

X

Stig Colbjørn Nielsen

SCN

X

Norma Lønsmann Nielsen

NLN

X

HP

X

NHR

X

Jørgen Peter Sørensen

JPS

X

Caja Emilie Winterø, sognepræst

CW

X

Niels Helge Rønkjær, personalerepræsentant

Kom kl.

Gik kl.

X

Klaus Meisner, sognepræst

Henrik Pedersen

Afbud

Gæst 1:
Gæst 2:
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Dato og tid: Onsdag den 22. februar 2012 kl. 19.00
Sted:

Sognehuset, Strandstræde 4, 3550 Slangerup

Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden

1. Velkomst

Formanden byder velkommen til det andet ordinære møde i
Slangerup Sogns Menighedsråd under eget tag i 2012.

1.1 Fællessang

Formanden foreslår, at vi synger ”Det er hvidt herude” som
Steen Steensen Blicher skrev i 1838, og at vi gør det på en
melodi af Thomas Laub fra 1914

Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt
foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen af laden,
skeler til det tamme kræ.

Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger,
finken kun på kvisten
gynger,
ser sig om og hvipper lidt.
1.2 Valg af dirigent

Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tø han spår!

Formanden foreslår Stig Colbjørn Nielsen, og såfremt han er
arbejdsramt Norman Lønsmann Nielsen.
SCN valgt til dirigent.

1.3 Referat fra januar
mødet

Eventuelle bemærkninger til referat fra det ekstraordinære
møde og det ordinære møde i januar måned. Referater vedhæftet som bilag 1.3a og 1.3b (kun elektronisk).
Formanden beklager at en diskussion af hverdagskirkesangerfunktionen ikke er sat på dagsordenen til dette møde.

2. Vision og Mission
2.1 Visioner for Slangerup Ultra kort opfølgning på visionsdebat på sidste ordinære
Kirke og menighedsrådets møde, se notat fra KGM, bilag 2.1c.
arbejde – 15 minutter
I forbindelse med denne debat henleder formand opmærksomheden på debat i Kristiligt Dagblad om flere lejlighedsgudstjenester, se bilag 2.1a og 2.1b.
KGM's sammenfatning af diskussionen på sidste møde kan
læses i bilag 2.1c.
MR diskuterede forskellige nye initiativer bl.a. på gudstjeneste og andagt området, og kommunikationen til menigheMR_20120222 Referat_og_dagsorden_ordinærtmøde.odt onsdag 22. februar 2012 21:55:46 Side 2
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den.

3. Økonomisager
3.1 Orientering om min- Formanden har givet tilladelse til indkøb af en mobil holder
dre indkøb
til diverse blade m.v. til venterummet i vort nye sognehus
efter idé fra personale og medlemmer af aktivitetsudvalget.
Pris ca. 1.400 kr. Købt hos Lomax.
Formanden har givet tilladelse til indkøb af plastikmåtter til
at beskytte trægulvene i det nye sognehus mod slid fra kontorstolene. Dette er sket efter vor rengøringsassistent har
gjort opmærksom på dette slid. Pris ca. 1.000 kr. per måtte.
Købt hos Lomax.
Kirkekontoret fortsætter sit abonnement på månedsbladet
”Kirken i Dag” som udgives af Kirkefondet. Abonnementet
koster 230 kr.
3.2 Orientering om udgifter i forbindelse med salg
af ejendommen Kannikestræde 1

Kirkeværge og formand har godkendt udskiftning af gasfyr i
ejendommen til 20 kW kedel, som bedre passer til en villabolig. Pris ca. 75.000 kr. inklusive bortskaffelse af eksisterende kedel. Arbejdet er udført af Byens Bedste Blikkenslager med assistance fra Birkelund VVS. Pris ca. 75.000
kr.
Formand har godkendt omstilling af alle låse i ejendommen
Kannikestræde 1, så tidligere udleverede nøgler til kirkens
personale og menighedsrådsmedlemmer ikke længere giver
adgang til bygningen. Pris ca. 2.000 kr. Arbejdet er udført af
Slangerup Låseservice.

3.3 Solafskærmning i det Det har allerede vist sig, at solindfald i vintermånederne ginye sognehus
ver problemer dels med at bruge computerskærmen på kordegne
kontoret,
og
dels
omkring
bordet
i
pause-/frokost-/møderummet. Efter diskussion omkring brodet sidstnævnte sted foreslås indkøbt samme type
afskærmning, som anvendes i Lægehuset i Slangerup. Det
er ”foldegardiner” som hejses op når de skal bruges. Ved
valg af denne type afskærmning undgås ophængningsproblemer grundet de rundbuede vinduer og de forskellige
højder på vinduerne. Desuden undgås udvendig solafskærmning, som kraftigt ville ændre bygningens arkitek-
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toniske indtryk i lokalområdet. Det skal i denne forbindelse
påpeges, at der allerede flere gange har været problemer
med solindfald på kordegnekontoret og i forkost-/møderum.
Formanden ønsker følgende bemærkning taget til referat:
Til trods for, at formanden på forretningsudvalgsmøde den 8. februar blev pålagt, at der ikke måtte
indkøbes og opsættes solafskærmning til kordegnekontoret, så er sådan solafskærmning blevet indkøbt
og opsat endda efter sigende under medvirken af
medlemmer af forretningsudvalget.
MR accepterer midlertidig den af kordegnen indkøbte solafskærmning. KKU kommer med forslag til hvilken type
afskærmning der eventuelt kan anvendes og i hvilke rum.

4. Sognesager
4.1 Opgradering af eksi- I budgettet for 2012 er afsat 300.000 kr. til modernisering
sterende lydanlæg i Slan- af lydanlægget i Slangerup Kirke, og i august 2011 modtog
gerup Kirke
vi vedhæftede tilbud fra North Star ApS om modernisering
af lydanlægget, se bilag 4.1a, og en mindre justering af dette tilbud, se bilag 4.1b.
Kirketjeneren og sognepræst Klaus Meisner har hørt de lydanlæg, som firmaet North Star Aps har leveret til Garnisonskirken i København, Køge Kirke og Roskilde Domkirke,
og også talt med medlemmer af nogle af disse kirkers menighedsråd. Efterfølgende har formand, kirkeværge og organist hørt lydanlægget i Køge Kirke.
North Star ApS har foretaget opmåling af lydudbredelsen i
Slangerup Kirke, og deres tilbud er baseret på disse målinger. Funktionsmæssigt omfatter tilbudet:
•
Højtaleranlæg i kirken og korområde
•
Lokalisation – prædikestol
•
Hjælpehøjtaler til sanger
•
Betjeningspanel
•
Teleslyngeanlæg (option)
•
Livemusik (option)
Den samlede pris ifølge tilbud (bilag 4.1a) er 312.560 kr.
inkl. moms og servicekontrakt første år. Trækkes livemusik
option ud, så bliver den samlede pris 293.200 kr. inkl.
moms, og der bliver råd til to ekstra headsets.
MR godkendte, at formanden er bemyndiget til at gå videre
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med projektet. MR gav udtryk for, at man snarest muligt ønsker i alt 4 mikrofoner og også anlæg til livemusik, men at
nogle indkøb udskydes for at holde budgetrammen på
300.000 kr. inkl. moms.

4.2 Frivillig til servering af
kaffe m.v. i forbindelse
med bisættelser og begravelser

Menighedsrådsmedlem Jørgen Sørensen tilbyder fri assistance til servering af kaffe m.v. efter bisættelser eller begravelser fra Slangerup Kirke, se bilag 4.2a (kun elektronisk).
Jørgens tilbud om frivillig assistance i denne sag indeholder
også et forslag om at lejen af kældersalen i det nye sognehus i denne forbindelse nedsættes til 300 kr. per gang.
MR besluttede ikke at ændre lejen, men gøre opmærksom
på, at lejen indeholder lån af service, brug af levende lys og
servicetter og slutrengøring.
Kasseren undersøger mulighederne for at håndtere kontakter, fx i forbindelse med kollekt og mindre indkøb i dagligdagen.

4.3 Fortsættelse med re- I forbindelse med formandens orientering af Frederikssund
duceret antal medlemmer Provsti om Tom J. Christiansens pludselige død i slutningen
resten af valgperioden
af januar, se bilag 4.3a, påpeger provsten, at menighedsrådet skal søge stiftet om lov til at forsætte resten af valgperioden med reduceret antal rådsmedlemmer, da der ikke er
nogen suppleanter på opstillingslisten fra 2004
MR sender ansøgningen.
4.4 Udlån af 2 garderobe- I efteråret 2011 blev menighedsrådet kontaktet af Natteravskabe til Natteravnene
nene med henblik på opbevaring af deres jakker i vort nye
sognehus. Den gang besluttede rådet, at man først ville
tage stilling til henvendelsen efter husets indvielse.
Nu er huset indviet, og vi har faktisk to aflåselige skabe i
kælderen, som vor nuværende personale ikke ønsker at
bruge. Skabene står i personalets omklædningsrum i kælderen. Det muligt at begrænse natteravnenes adgang til
netop lokalet med de to skabe.
MR godkendte, at Natteravnene låner to garderobeskabe af
to nuværende ansatte. Aftalen kan bringes til ophør med en
måneds varsel såfremt personalets behov ændre sig.
5. Meddelelser
5.1

Obligatorisk indberetning af fravær til FLØS
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Formand/Næstformand

Kirkeministeriet indfører fra 1. april 2012 obligatorisk indberetning af løn og fravær til FLØS (FLØS=Folkekirkens ØkonoBemærk: Bilag nævnt
mi- og Lønsystem), se bilag 5.1a. Formanden har udarunder dette punkt
bejdet et skema, som den enkelte medarbejder skal udfyludsendes kun elektronisk! de, og afleverer til kordegnen den første arbejdsdag i efterfølgende måned. Kordegnen sender skemaerne videre til
regnskabsføreren, som foretager indberetning til FLØS. Forslag til formular til denne registrering er vedhæftet, se bilag
5.1h.
Ny kirkerestaureringsordning
Kirkeministeriet har besluttet af indfører en ny kirkerestaureringsordning, som kan tage større kulturarvsmæssige
hensyn i tildelingen af støtte, se bilag 5.1b. Sidste indkaldelse under den gamle ordning har ansøgningsfrist den 1.
marts 2012.
Fællesansættelse af konsulenter
Kirkeministeriet indfører nu mulighed for at flere menighedsråd kan gå sammen om at ansætte konsulenter, se bilag 5.1c, indenfor kontaktpersonens arbejdsområde.
Konference om forfulgte kristne
Lørdag den 10. marts kl. 10.00 inviterer Det mellemkirkelige Stiftsråd til konference om forfulgte kristne og ny danskeres vej ind i folkekirken, se bilag 5.1d. Det foregår i Skovlunde Kirke, og man tilmelder sig selv senest den 1.marts
som anført i invitationen.
Møde med TDC Erhvervscenter Frederikssund
Mandag den 6. februar kl. 10.00 havde formanden og kirkeværgen et møde med lederen Henrik Jerichau af TDC
Erhvervscenter Frederikssund. På mødet blev diskuteret
status per 29. januar 2012, og hvad der fremadrettet skulle
ske med telefonforbindelserne til Strandstræde 4. Det blev
besluttet at bibeholde en almindelig telefon på hovednummeret til kordegne kontoret, og at medarbejdere med mobiltelefon får samme type abonnement. I første omgang bliver det flexconnect abonnementer med evaluering af omkring seks måneder. Mødet blev gennemført i en positiv
stemning.
Siftsårsmøde i DSUK den 29. marts 2012 i Birkerød
DSUK (DSUK=Danske Sømands- og Udlandskirker) indbyder
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til Stiftsårsmøde i Helsingør Stift torsdag den 29. marts
2012 kl. 19.30. Det foregår i Birkerød Sognegård, Kirkevej 2,
Birkerød. I forbindelse med generalforsamlingen er der fordrag ved formand for DSUK Hans Skov Christensen. Kaffebord undervejs. Se bilag 5.1g.
Møde om Samarbejde den 31. marts 2012
Frederikssund og Islebjerg sogne indbyder til et møde om
samarbejde lørdag den 31. marts 2012 (mødet var tidligere
planlagt til vinterferien) kl. 9.30 på Præstegården, Kirkegade 7 i Frederikssund, se bilag 5.1e og 5.1f. Mødet forventes at slutte omkring kl. 12.30. Tilmelding senest den 20.
marts til Lisme@km.dk. Mødet er åbent for alle præster og
menighedsrådsmedlemmer fra provstiets sogne.
Foredrag: Den svenske kirke efter år 2000
Frederikssund Kirke inviterer til foredrag med Stiftsadjunkt
Peter Bexell fra Svenska Kirkan. Peter Bexell er rådgiver for
Växjö Stifts menigheder. Hvad kan kirken i Danmark lære af
vore svenske naboer, hvor stat og kirke har været adskilt i
de sidste 10 år? Hvilke konsekvenser har det haft for kirken
og for kirkens liv, både positivt og negativt?, se bilag 5.1i.
Foredraget foregår torsdag den 29. marts kl. 19.30 i
Præstegården i Kirkegade i Frederikssund.
Trådløst internet i vort nye sognehus
Der er nu trådløs internet adgang i vort nye sognehus. Der
er opsat access points i de to undervisningslokaler på 1. sal,
og i stue-etagen. Efter reparation af strømudtag i kælderen
kan access point også opsættes der.
Igangværende mindre projektet i vort nye sognehus
Ofte så fokuserer vi på de store ting, men i vort nye
sognehus foregår der også mange mindre projekter:
1. Opsætning er de trådløse access points. Det tager
Jørgen sig af, og flere er allerede sat op.
2. Justering af vort fyr. Omkring månedskiftet var der
ret koldt i kirken – temperaturen var nede omkring
15 C. Løsningen af dette har involveret både
kirkeværgen, graveren og kirke-tjeneren. Der har
været kontakt til leverandøren, og de sendte en
konsulent en fredag aften. Nu er der taget kontakt til
det ingeniørfirma, som har designet fyret.
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3. Opsætning af billeder m.v. på de hvide vægge. Det
har Jørgen og Knud taget sig af efter at
udsmykningsudvalget, som blev nedsat på sidste
møde har besluttet hvad der skal hænge hvor.

5.2 Kirkeværge

Toilet i Kapel er repareret efter en frostskade i forbindelse
med den meget kolde periode i begyndelsen af februar.
Varmtvandscirkulationspumpe i kirkens opvarmningssystem
udskiftet med ny. Pumpen er mere en 20 år gammel.

5.3 Kontaktperson

Kirketjeneren tager på årskursus på Nyborg Stand.

6. Meddelelser fra
sognets præster
6.1 Fra Caja Winterø

Konfirmandernes blå mandag starter i kirkens regi med
brunch efter aftale med Kingoskolen.
PL og CW står for Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling
den 4. marts.

6.2 Fra Klaus Meisner

CW og KGM har erfaret at præsterne i Ølstykke gerne ville
slutte sig til vor friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.
Der skal være konfirmanddage i næste uge. Den anden dag
med medvirkning af kunstner.
CW og KGM ønsker ikke at der skal være en computer i konfirmandlokalerne.
Den første nyhed blev glædeligt modtaget.
Overvej flytning til mødelokale i kælderen.

7. Igangværende
aktiviteter
6.1 Kirke- og
kirkegårdsudvalget

SWH orienterede om, at det er lovlig at have offentlige lokaler uden ekstra telefoner.

6.2 Aktivitetsudvalget
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6.3 Skoletjenesten

Skoletjenestens repræsentantskabsmøde vil finde sted i
vort nye sognehus.

6.4 Menighedsplejen

Møde i næste uge.

6.5
Kommunikationsudvalg
8. Næste møder
8.1 Menighedsråd

Menighedsrådsmødet torsdag den 22. marts foreslås aflyst
grundet sognerejsen til Ægypten, som en del medlemmer
deltager i. Uudsættelige sager vil blive behandlet af formanden i samråd med tilbageværende medlemmer af forretningsudvalget.
Der betyder, at næste ordinære menighedsrådsmøde burde
være tirsdag den 24. april, men denne dag er formanden
bortrejst. Derfor foreslås næste møde afholdt en uge tidligere, nemlig tirsdag den 17. april 2012 kl. 19.00 i sognehuset.
Der foreslås afholdt forretningsudvalgsmøde fjorten dage
før tirsdag den 3. april 2012 kl. 20.00 samme sted.
Begge forslag vedtaget.

8.2 Kirke- og
kirkegårdsudvalg
8.3 Aktivitetsudvalg

Torsdag den 26. april 2012 kl. 10.30 i sognehuset.

8.4.Kommunikationsudval
g
9. Eventuelt

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

Med venlig hilsen
Niels Jensen
Formand for Slangerup Sogns Menighedsråd
Elektronisk kopi: Frederikssund Provsti, Regnskabsføreren.
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Godkendelse af referat af offentligt menighedsrådsmøde

Jørgen Steen Andersen

Knud Henry Andersen

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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