Offentlig budgetmøde 8. maj 2018 kl. 19 i Sognehuset.
Jørlunde menighedsråd ved Bjarne Larsen, kasserer
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På vegne af Jørlunde menighedsråd vil jeg kort orienterede om følgende:
• Hvordan er det gået sidste år, dvs. i 2017 – samt hændelser i 2016, som også får indflydelse i de
nærmeste år fremover.
• Hvordan ser det ud i indeværende år, dvs. i 2018
• Orientering om budgetforslag 2019
2016 og 2017
I efteråret 2016 blev der konstateret gennemgribende fugt og skimmelsvamp i præstegården. Det
daværende menighedsråd (på 4 medlemmer) så sig ikke i stand til at håndtere sagen, som blev overdraget til Frederikssund provsti. Sognepræsten fandt en sommerbolig i Gilleleje, som præstefamilien
blev genhuset i fra november 2016 og ca. 3 måneder frem.
Den første søndag i advent 2016 (ca. 1. december 2016) tiltrådte det nye menighedsråd, som var blevet
valgt ved fredsvalg. Der måtte kampvalg til for at vælge Kirsten Søgaard som formand og Gert Petersen
som kasserer. Nils Finken blev valgt som næstformand og Erik Nielsen som kirkeværge. Sognepræst Victor Greve fortsatte som daglig leder og kontaktperson. Der blev lagt op til, at Pernille Paulin Mouritsen
skulle være kontaktperson, mens Victor Greve var udstationeret som feltpræst i Irak fra den 15. juli 2017
til og med den 15. marts 2018. Denne konstituering holdt ikke længe. Kirsten Søgaard måtte udtræde af
menighedsrådet straks i januar 2017 på grund af etiske forhold hos hendes arbejdsgiver, der var blevet
revisor i Helsingør Stift og derved også for Jørlunde menighedsråd. 1. suppleant Hugo Uhrskov Larsen
kom herved ind i menighedsrådet igen og Nils Finken blev valgt til formand. I april 2017 valgte Pernille
desværre at træde ud af Jørlunde menighedsråd med øjeblikkelig virkning. Pernille havde mistet troen
på, at der kunne etableres et konstruktivt samarbejde. 2. suppleant Pauline Rasmussen kom herved ind i
Jørlunde menighedsråd igen og blev valgt til kontaktperson, da Victor Greve ikke ønskede at være daglig
leder og kontaktperson mere – med et opsigelsesvarsel på 1 måned. På sidste års offentlige budgetmøde under eventuelt oplyste daværende kasserer Gert Petersen, at han stoppede i Jørlunde menighedsråd med øjeblikkelig virkning. 3. suppleant Svend Åge Dahl indtrådte herved i rådet. Bjarne Larsen blev
valgt til ny kasserer.
I slutningen af januar 2017 flyttede præstefamilien til en genhusningsbolig i Bregnerød, som sognepræsten ønskede, og som et flertal i Frederikssund provsti godkendte. Huslejen per måned var 20.500 kr.,
som steg til 22.500 kr. per måned i 2018. Dertil en stor grund, hvor menighedsrådet skulle slå græsset.
Græsklipningen mv beløb sig til ca. 25.000 kr. i 2017.
Endelig i maj 2017 blev det besluttet, at præstegårdssagen skulle behandles af KKP-udvalget. KKPudvalget står for: Kirke-, Kirkegårds- og Præstegårdsudvalget med følgende medlemmer: Bjarne Larsen,
Nils Finken og Torben Mangelsen. Der henvises til Jørlunde menighedsråds hjemmeside, hvor referaterne fra udvalgets møder kan ses. KKP-udvalgets og Jørlunde menighedsråds indstilling til Frederikssund
provstiudvalg blev som følger: 2 stemte for at renovere den eksisterende præstegård ud af 7 stemmeberettiget. For at nedrive den eksisterende præstegård og opføre en ny tjenestebolig med præstekontor
mv. stemte et flertal på 4 ud af 7 stemmeberettiget. For at renovere den eksisterende præstegård er der
lavet et overslag på ca. 7 mio.kr. – med forbehold. Ejendomsværdien er 4.850.000 kr., heraf 1.672.500
kr. grundværdi. Bygningsværdien er så 3.177.500 kr. En ny tidssvarende, miljøvenlig og moderne tjenestebolig i passende størrelse kan etableres noget billigere. Skaderne på præstegården er omfattende,
såsom opstigende fugt i ydermurene fra kampestensfundamentet, der er grobund for kraftig skimmelsvamp. Fugten er steget helt op i tag- og etagekonstruktionen af træ. Her er der konstateret ret så
omfattende angreb råd. Der er også fundet miljøfarlige stoffer, såsom PCB mv.
Et enstemmigt Frederikssund provstiudvalg godkendte og besluttede en nedrivning af den eksisterende
præstegård og opførelse af en ny tjenestebolig med præstekontor. Ved klagefristens udløb (måske endda for sent) klagede sognepræst Victor Greve til Helsingør Stift (burde have været til Stiftsøvrigheden)
over provstiudvalgets beslutning om nedrivning og opførelse af en ny tjenestebolig. En sådan klage har

opsættende virkning, dvs. der kan ikke arbejdes videre, før klagen er afgjort. Og det er den ikke i dag
den 8. maj 2018.
Side 2 af 3.

En anden større sag er projektet: ”Nyt tegltag på kirken”. Her var det også KKP-udvalget, der udførte
selve sagsbehandlingen i maj 2017, - i samarbejde med Jørlunde menighedsråds bygningssagkyndige.
Projektet blev af tjenestevejen sendt til Frederikssund provstiudvalg, der anbefalede det overfor Helsingør Stift. Herefter er projektet nærmest gået i stå. Kgl. bygningsinspektør og især Nationalmuseet har
udvist en så langsom sagsbehandling, at det ikke fysisk kan nås i 2018. Derudover er det tvivlsomt om
bevillingen på 1,3 mio.kr. kan holde. Der må påregnes en merudgift, som ikke er kendt endnu.
Den 15. maj 2017 startede vor nye graver Denis på fuldtid. De første 4½ måned blev kirkegården passet
og vedligeholdt af en ekstern virksomhed. Denis har gjort et rigtig godt arbejde på kirkegården, som vi er
meget glade for. Derudover er Denis også vikar i kirken, når der er behov herfor.
Vor tidligere organist Gunnar opsagde sin stilling som organist ved Jørlunde kirke sidst på året 2017 efter
længere tids sygdom. Poul (ny organist) blev ansat per 1. november 2017. Kirketjener Sussie stoppede
med udgangen af maj måned 2017 efter gensidig aftale. Ellen, vores dygtige kirkesanger, ville gerne påtage sig jobbet som kirketjener sammen med jobbet som kirkesanger og korleder. Den idé tilsluttede
menighedsrådet sig, så Ellen har nu en form for ”kombinationsstilling” på 30 timer ugentlig.
I slutningen af 2017 indgik Frederikssund provsti og Jørlunde menighedsråd en såkaldt konverteringsaftale gående ud på, at fra 1. januar 2018 betales alle genhusningsudgifter og alle udgifter vedrørende
præstegården over en oprettet anlægskonto til formålet. I 2018 har Frederikssund provstiudvalg bevilliget ca. 3,1 mio.kr. til denne anlægskonto. Herved undgås at belaste driftskontoen (kassebeholdningen)
yderligere. Præstegårdssagen må vi nok forvente, at det bliver en langstrakt affære.
Det var beretningen for 2017 i ord og tale. Nu kommer beretningen i økonomiske tal for 2017:
Regnskab 2017 blev behandlet og godkendt på rådets møde den 21. februar 2018 som følger:
•
•
•

•
•
•

I 2017 fik Jørlunde Kirkekasse et driftsunderskud på 424.160,65 kr. Det er ikke uventet for Jørlunde
Menighedsråd, der har fulgt udviklingen tæt i hele 2017 via bl.a. kvartalsrapporterne.
Driftsunderskuddet finansieres af de frie midler; dvs. af kassebeholdningen
Underskuddet beror hovedsagelig på de store genhusningsudgifter i 2017 på grund af gennemgribende fugt, skimmelsvamp, miljøfarlige stoffer og råd i Jørlunde præstegård med deraf genhusning
af præstefamilien til følge. Det skal bemærkes hertil, at Jørlunde Kirkekasse skal afholde alle udgifter
ifm. genhusning af præstefamilien og præstegårdssagen.
Derudover har der været vikarudgifter for kirketjener og organist i betydeligt omfang, samt til
ekstern hjælp i 4½ måned for pasning og vedligeholdelse af kirkegården i begyndelsen af 2017 –
indtil vor egen graver startede den 15. maj 2017.
En del mindre ikke budgetlagte udgifter; bl.a. ca. 33.000 kr. for vand i sognehuset pga. utæthed.
Såfremt Frederikssund provstiudvalg ikke af 5%-reserven havde betalt genhusningsudgifter på
365.053,35 kr., så havde driftsunderskuddet været dette beløb større i 2017. 789.921,14 kr.

•

Årsregnskab 2017 (afleveret på økonomiportalen den 9/2-2018 kl. 16:18) blev behandlet og godkendt på
mødet med forbehold for konsekvenserne af det foretagne udvidede forvaltningseftersyn af Jørlunde
Kirkekasse i 2017.

•

Hertil bemærkes uafklaret jf. PUs referat af den 1. november 2017 pkt. nr. 11.: ”Provsten afklarer
med Helsingør Stift om provstirevisor skal genoptage revisionen af Jørlunde KK, regnskab 2016.”

2018
I januar 2018 foretog Jørlunde menighedsråd en korrektion af det vedtagne budget 2018, dvs. en del
budgetomplaceringer. En af grundene hertil var, at vi som en nyskabelse havde nedsat et aktivitetsudvalg på 4 medlemmer: Ellen som formand, Denis, sognepræsten og Svend Åge, samt Poul (organisten)
efter behov. Udvalget forestår alle aktiviteter, såvel gamle aktiviteter som nye. Jørlunde menighedsråd
har samlet budgetmidler til aktivitetsudvalget disponering og efterfølgende til godkendelse i Jørlunde
menighedsråd. En af de nye aktiviteter er FredagsCaféen.

Side 3 af 3.

Som tidligere nævnt i beretningen klagede sognepræst Victor Greve over Frederikssund provstiudvalgs
beslutning om at nedrive den eksisterende præstegård og opføre en ny tjenestebolig. I den forbindelse
sendte Biskoppen sagen til fornyet behandling i Jørlunde menighedsråd eller på nudansk: ”Det er en
ommer”.. En underlig afgørelse, da det er Frederikssund provstiudvalg, der er den endelige godkendende myndighed. Da KKP-udvalget behandlede præstegårdssagen i maj 2017 blev det undersøgt hos Frederikssund kommune om der forelå nogle servitutter, lokalplaner eller andre restriktioner på præstegårdsgrunden. Det gjorde der ikke. Der var ingen lokalplan, men der blev henvist til en overordnet plan.
Max. 8½ meter i højden og mulighed for 1½ plan. Ellers ikke noget. Præstegården var hverken fredet
eller registreret som bevaringsværdig.
Ved en mindre tilfældighed i januar 2018 blev Jørlunde menighedsråd bekendt med, at sognepræst
Victor Greve (som lejer af præstegården) helt udenom Jørlunde menighedsråd (som ejer af præstegården) havde anmodet Frederikssund kommune om at registre præstegården som bevaringsværdig.
Efter min personlige opfattelse er det meget illoyalt af sognepræsten at foretage en sådan handling,
uden at informere Jørlunde menighedsråd herom som ejer af præstegården.
I de 8 måneder sognepræst Victor Greve har været udstationeret i Irak som feltpræst, har Martin Ravn
været ansat som sognepræst i Jørlunde. Martin Ravn er også vikarpræst i Jørlunde, mens Victor Greve er
sygemeldt til og med en 18. maj 2018.
I 2018 håber Jørlunde menighedsråd på, at præstegårdssagen kan få en endelig afgørelse, således at vi
kan komme videre. For hver måned der går løber udgifterne, bl.a. er udgifterne i Bregnerød for genhusningsboligen ca. 25.000 kr. per måned. Et flertal i Jørlunde menighedsråd så gerne, at præstefamilien
flyttede nærmere til sognet og i en genhusningsbolig, hvor udgifterne kunne være ca. 10.000 kr. mindre
per måned end i Bregnerød.
I indeværende år (2018) håber vi på – med de tiltag der er foretaget, at kunne overholde driftsbudgettet
På anlægssiden skal vi have udført afholdte synsarbejder på kirken og kirkegården i 2018 for ca. 970.000
kr. Oprindeligt skulle arbejdet med ”Nyt tegltag på kirken” også være udført i 2018. Det bliver i 2019.
2019
Det budgetforslag 2019, som er til endelig godkendelse i aften, - er i store træk at videreføre det korrigeret driftsbudget 2018. Til aktivitetsudvalget disposition er der ca. 76.000 kr. til formålet. Til eventuel
hjælp til graveren i spidsbelastningsperioder er der afsat 20.000 kr. til formålet.
Præmien til Forsikringsenheden i 2019 på 37.000 kr. skal ikke betales. Beløbet er flyttet til konto under
Jørlunde menighedsråds disponering og er ikke for nuværende øremærket til noget formål.
Afslutningsvis vil jeg godt oplyse om, at der i 2017 er indgivet klage over sognepræstens egenrådige dispositioner på en række områder til såvel Frederikssund provstiudvalg som til Biskoppen over Helsingør
Stift. Det er begrænset, hvad der yderligere kan oplyses for nuværende, da det er en personsag, der er
omfattet af en vis form for tavshedspligt.

Det var beretningen på det offentlige budgetmøde den 8. maj 2018.
Beretningen vil blive lagt ud på Jørlunde Kirkes hjemmeside.
Det endelige og godkendte budgetforslag 2019 vil ligeledes blive lagt ud på Jørlunde Kirkes hjemmeside.

På vegne af Jørlunde menighedsråd
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