OPDATERET KORTE NYHEDER fredag den 24. juli 2020

JØRLUNDE PRÆSTEGÅRD OG JØRLUNDE KIRKE
Af Bjarne Larsen, formand for Kirke-, Kirkegårds- og Præstegårdsudvalget

Præstegården
Arbejdet med at optage de sidste fundamenter fra den gamle præstegård er sat i bero. Roskilde
Museum skal i gang med arkæologiske feltudgravninger, der hvor præstegården ligger. En
yderligere forsinkelse og ekstra udgifter må påregnes i størrelsesorden 400.000 – 500.000 kr.
Den 30. juni 2020 blev arbejdet med nedrivningen sat i bero af Roskilde Museum. AK Nedrivning er
ca. 90% færdig med nedrivningen. Hvordan fremkommer der ekstra udgifter i den størrelsesorden?
• Roskilde Museum mangler at fremsende faktura på tidligere arkæologiske undersøgelser på
85.000 kr., samt et nyt prisoverslag på nye arkæologiske feltundersøgelser – formodentlig i
samme størrelse eller mere. Dette prisoverslag kan forventes til oktober – måske november,
som så skal godkendes af menighedsrådet (måske af det nye menighedsråd). Herefter kan
feltarbejdet igangsættes og meget gerne være færdig inden jul.
• Herefter kan AK Nedrivning gøre deres arbejde færdigt. Ventepenge fra den 30. juni 2020
• I begyndelsen af det nye år 2021 kan opførelsen af den nye præstegård så gå i gang. Endnu et år
er gået og en prisstigning kommer.
• Og for hver måned der går, koster det ca. 30.000 kr. for genhusningsboligen i Bregnerød inklusiv
ejendomsskatter for præstegården i Jørlunde.
Jørlunde Kirke
Nationalmuseet har oplyst, at de nu tidligst kommer i uge 34, dvs. medio august 2020. Det er svært
at planlægge. Vi har forsøgt, om det er muligt også at udskyde det bestilte stillads – også i 4 uger.
Det var usikkert, om det kunne lade sig gøre på grund af ferie. Kan det ikke udskydes, så har vi også
en ekstra udgift her – på mindst 4 uger yderligere. Og det kunne ikke udskydes.
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