Slangerup Sogns Menighedsråd Dagsorden til Offentligt Møde
Dato og tid: Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

Dagsorden og referat fra offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00
Slangerup Gjæstgivergaard, Slangerup
Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt
menighedsrådsmøde på ovennævnte sted og anførte tidspunkt.
Afbud til dette møde kan foregå ved telefonisk henvendelse til kirkekontoret, tlf. 4733 5187, eller
ved e-post til hsy@km.dk .Formanden er på et forårsferieophold i det nordsjællandske område
under dette møde, og deltager derfor ikke. Mødet indledes derfor af næstformand Henrik Pedersen.
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

Afbud

Niels Jensen

NJ

X

Pia Lindberg

PL

X

KGM

Stig Colbjørn Nielsen

SCN

Norma Lønsmann Nielsen

NLN

X

HP

X

NHR

X

Niels Helge Rønkjær, personalerepræsentant

Gik kl.

19:05:00

19:45:00

X

Klaus Meisner, sognepræst

Henrik Pedersen

Kom kl.

Jørgen Peter Sørensen

JPS

Caja Emilie Winterø, sognepræst

CW

X

Gæst 1: Hans Jørn Rosenkilde, regnskabsfører

HJR

X

X

Gæst 2:
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Dagsorden for mødets åbne del
Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden

1. Velkomst

Ved formandes fravær bød næstformanden velkommen til
årets fjerde rådsmøde.

1.1 Fællessang

Ved formandens fravær foreslår næstformanden, at der synges
”Nu slår glæden ud med hånden” af Iben Krogsdal. Noder og
melodi kan findes og lyttes til på hjemmesiden
http://www.krogsdal.dk/salmer/tekster/Nu%20sl%E5r%20gl
%E6den%20ud%20med%20h%E5ndenUM.htm
(Søg efter ”Nu slår glæden ud med hånden”, på siden er der
både noder og lyd).

Nu slår glæden ud med hånden
den kan ikke lade vær
boltrer sig i Helligånden
løber rundt på bare tæer

Nu går gamle ud i haven
lufter vårens kaffestel
får lidt ungdomsondt i maven
mens de nynner for sig selv

Åh, jeg er så soltilstede
der gror marker i min hånd
jeg er ikke vild af glæde jeg er vild af Helligånd!
Iben Krogsdal, 2009
Mel. Willy Egmose, 2009

Nu står alle børn på hænder
benene er ikke nok
solen blinker mens den tænder
håb i verdens værste pjok

Nu vil triste ud at lege
med de andre og sig selv
de vil fifle, fejle, feje
eftergive andres gæld

1.2 Valg af dirigent

Ved formandens fravær foreslår næstformanden, at Søren
Winckler Hansen vælges til aftenens dirigent.

1.3 Referat, bemærkninger

Bemærkninger til referat fra rådets møde i marts måned, se bilag 1.3a.
Bemærkninger til referat fra lukkede møder tages under det
lukkede møde.
Ingen bemærkninger

2. Økonomisager
2.1 Årsbudget 2012 for Slangerup Udkast til årsbudget 2012 for Slangerup Kirkekasse, se bilag
Kirkekasse
2.1a.
MR skal beslutte om udkastet kan fremsendes til PUV eller
der skal foretages justeringer. Bemærk, at menighedsrådet inden for regnskabsåret godt kan have overforbrug på nogen
områder, blot de modsvares af mindre forbrug andre områder
for så vidt angår driftsrammen. Anlægsramme midler må kun
anvendes til de i anlægsrammen specificerede forhold.
Det ser ud som om der ser skåret 1 mill. kr. i lånebevillingen
til Kingos Minde. Dette skal undersøges i stiftet.
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delse af menighedsrådsvalg i 2012. Der var enighed om, at
der afsættes midler dertil. Samme beløb som i 2008.
Der var ønsker om at hæve rådighedsbeløbet til aktivitetsudvalget.
2.2 Aftale med Copydan Tekst & Vedlagt brev fra Copydan Tekst & Node med tilbud om aftaNode
le, se bilag 2.2a.. Aftale består af en basis aftale, som koster
0,74 kr pr. folkekirkemedlem pr. år og nogle tillægsaftaler
vedrørende undervisning af konfirmander og minikonfirmander, som koster 2,14 kr. pr. konfirmand pr. år, og vedrørende
kirkekor, som køster 27,20 kr. / 50,56 kr pr. medlem af koret
pr. år.
I Slangerup Sogn er der ca. 6250 folkekirkemedlemmer, og vi
har ca. 80 konfirmander pr. år, og vort kor har ca. 25 medlemmer. Omkostningerne ved en aftale bliver således:
Basis
4.625,00 DKK
Tilvalg 1 Konfirmander

171,20 DKK

Tilvalg 2a Kor

680,00 DKK

Tilvalg 2b Kor
1.264,00 DKK
En basis aftale giver ret til brug af materiale i forbindelse med
gudstjenester, søndagsskole og andre kirkelige handlinger.
Tilvalg 1 giver ret til kopiering af material til konfirmander
og minikonfirmander. Tilvalg 2 giver ret til kopiering af noder til kormedlemmer. Forskellen mellem 2a og 2b er om materialet bruges under gudstjenster eller ej.
En aftale betyder, at vi har ret til at bruge illustrationer fra
internettet i materiale, som eksempelvis det program, som
blev lavet i forbindelse med fastalavnsgudstjenesten i år.
MR skal beslutte om vi skal indgå en sådan aftale eller ej,
samt hvilken aftale det er relevant at indgå.
Caja undersøger hvilke muligheder, der bydes. Medtages på
næste møde.
3. Sognesager
3.1 Slangerup Præstegård tag

Af hensyn til at undgå yderligere forsinkelse af udskiftning af
taget på Slangerup Præstegård har formanden efter diskussion
med kirkeværge og næstformand besluttet, at godkende vedhæftede forslag fra arkitekt Christian Nemming om valg af
entreprenører til udarbejdelse af tilbud på udskiftning af taget
på Slangerup Præstegård, se bilag 3.1a.
Licitationen vil finde sted den mandag den 2. maj. Af hensyn
til behandling på provstiudvalgsmøde inden sommerferien, så

MR_20110427 Dagsorden_og_Referat.odt onsdag 4. maj 2011 13:44:22

Side 3 af 8

Slangerup Sogns Menighedsråd Dagsorden til Offentligt Møde
Dato og tid: Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

Dagsorden for mødets åbne del
vil godkendelse af projektet blive sat på dagsordenen til
provstiudvalgets møde den 4. maj. Det kræver, at udvalget
modtager en indstilling vedrørende resultatet er licitationen
allerede den 2. maj om eftermiddagen.
Såfremt MR ønsker at have indflydelse på valg af entreprenør, så er eneste mulighed et eftermiddagsmøde kl. 13.00
mandag den 2. maj. Alternativt kan MR give formand, næstformand og formand for KKU i samråd med kirkeværge beføjelse til at handle på rådets vegne i denne sag.
Søren orienterede. Herunder, at renovering af haven omkring
huset på grund af stilladser er med i udbuddet.
Vedtaget, at sognepræsten, der bebor præstegården, skal med
i udvalget omkring indstilling af tilbud.
3.2 Litografisk gave fra organistens Organistens familie har vederlagsfrit tilbudt MR et litografi.Et
familie
billede af litografiet kan ses i bilag 3.2a.
MR skal tage stilling til om man ønsker at modtage denne
gave.
Menighedsrådet takker ja til gaven.
4. Meddelelser
4.1 Formand/Næstformand

Rejsegilde på Kingo Sognecenter
Der var rejsegilde på vort nye sognehus den 7. april kl. 13.00
med taler af Frederikssunds borgmester Ole Finn Jensen,
provst Inge Bastkær, arkitekt Christian Nemming, og entreprenør Mikkel Bostrup samt vor egen næstformand Henrik
Pedersen. Forårsolen skindede, men en kraftig vind gjorde det
lidt koldt inde i huset.
Provstesyn 2011
Der har været provstesyn i Slangerup Sogn torsdag den 7.
april 2011 kl. 10.00 umiddelbart før rejsegildet.
I forbindelse med synet blev det bl.a. påpeget, at der i skabet
med messehagler ikke måtte opbevares andre ting på gulvet at
hensyn til at messehaglerne skulle være frithængende. En
midlertidig løsning på dette problem er nu fundet, og provsten
er orienteret om dette.
Tom afventer svar fra en ekspert i forgyldning af alterkanden.
Søren orienterede om kirkegårdsmurene, Cajas have, komfur,
toiletter, vandtryk i præstegården mv. Provsten vil gerne med
på syn i krybterne, næste gang der skal synes.

4.2 Kirkeværge

Hærværk på hynder begået af formodentligt konfirmander. En
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enkelt låges lukketøj er itu.
Indbrug i materielgården. Der er stjålet for ca. 50.000 kr. Med
selvrisiko er der en udgift for ca. 30.000 kr.
4.3 Kontaktperson

iab

5. Meddelelser fra sognets
præster
5.1 Fra Caja Winterø

Høstgudstjeneste den 11. september med efterfølgende
frokost. Skovgudstjenesten 2. pinsedag er på plads.
Der er konfirmandindskrivning den 4. maj i forbindelse med
en befrielsesgudstjeneste kl. 19.

5.2 Fra Klaus Meisner

Der afholdes i dag børnegudstjenester med dåb én lørdag om
måneden. Fremover vil der blive afholdt 2 om foråret og 2 om
efteråret. Konceptet skal sikkert gentænkes, og der skal mere
pr. på arrangementerne. Nærmeste ”konkurrerende virksomhed” er sport og rollespil.
Kunne gudstjenesten komme ud til f.eks. spejderne eller
sportsfolkene i deres lokaliteter? Kingos Minde kan blive et
stort aktiv til socialt samvær efter gudstjenesten.
Gode ideer mødes med åbenhed.

6. Igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og kirkegårdsudvalget

Alarmer til materielgården blev diskuteret. KKU bemyndiges
til at arbejde videre med sagen.
Vi kontakter Bøllehuus og Bo Eldrup vedrørende salg af Elmely.
Søren skal tale sammen med Caja om hegn/hæk i præstegårdshaven.

6.2 Aktivitetsudvalget

Weekend i Prag. Det var en rigtig god tur.
Se i øvrigt udvalgets aktivitetsliste.

6.3 Skoletjenesten

Repræsentantskabsmøde i skoletjenesten. Stigende antal børn
og klasser. Lovende program for resten af 2011.
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6.4 Menighedsplejen

iab

6.5 Kommunikationsudvalg

Vil gerne annonce mere end tilfældet er i dag.
Der var forslag om at kommunikere elektronisk med konfirmander, menighed, interesserede og mange andre. Det kunne
være sms, mail og andre muligheder.
Hjemmesidens abonnementsfunktion skal sættes op, så den
fungerer.

7. Næste møder
7.1 Menighedsråd

Torsdag den 26. maj 2011 kl.19.00 på Slangerup Gjæstivergaard (dato bedes meddelt restauranten i forbindelse med dette møde). Der afholdes forretningsudvalgsmøde torsdag den
12. maj kl. 19.30 på Kirkekontoret i ”Elmely”.

7.2 Kirke- og kirkegårdsudvalg

12-05-11 umiddelbart før FU.

7.3 Aktivitetsudvalg

09-05-11

7.4.Kommunikationsudvalg
8. Eventuelt

Alene til udveksling af idéer m.v. - ingen beslutninger!
Forslag om at der anskaffes en lysglobe. Klaus gjorde
gældende, at der er et teologisk problem i at have en lysglobe
i en luthersk kirke. Emnet bør tages om som særskilt punkt på
en kommende menighedsrådsmøde.
Knud H. Andersen takkede for blomstergaven til sin
fødselsdag.
Tom deltager som delegeret i landsmødet sidst i maj. Henrik
deltager uden stemmeret.
Mødet hævet kl. 21:30

Med venlig hilsen
Niels Jensen
Formand for Slangerup Menighedsråd
Kopi til:

Kirkekasserer Hans Jørn Rosenkilde – kun elektronisk.
Provst Inge Bastkær Rasmussen – kun elektronisk.

Der er ikke til dette møde indkommet sager, som skal behandles på lukket møde.

MR_20110427 Dagsorden_og_Referat.odt onsdag 4. maj 2011 13:44:22

Side 6 af 8

Slangerup Sogns Menighedsråd Dagsorden til Offentligt Møde
Dato og tid: Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

Godkendelse af referat af offentligt menighedsrådsmøde

Jørgen Steen Andersen

Knud Henry Andersen

Rikke Bertelsen

Tom J. Christiansen

Søren Winckler Hansen

Niels Jensen

Pia Lindberg

Stig Colbjørn Nielsen

Norma Lønsmann Nielsen

Henrik Pedersen

Niels Helge Rønkjær

Jørgen Peter Sørensen

Caja Winterø

Underskrift ovenover det trykte navn!

MR_20110427 Dagsorden_og_Referat.odt onsdag 4. maj 2011 13:44:22

Side 7 af 8

Slangerup Sogns Menighedsråd Dagsorden til Offentligt Møde
Dato og tid: Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

MR_20110427 Dagsorden_og_Referat.odt onsdag 4. maj 2011 13:44:22

Side 8 af 8

