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Beretning:

Orientering fra Jørlunde menighedsråd ved kasserer Bjarne Larsen – som følger:

ÅR 2014

Afleveret Årsregnskab 2014 til PU den 15. februar 2014. Mindreforbrug kr. 358.321,95 ift. vedtaget
Budget. Med udgangen af 2014 har vi frie midler på kr. 597.474,54; dvs. penge vi har i kassen.
Per 1. maj 2014 fik vi nyt præstepar i præsteboligen, Christine og Victor og to søde piger.
Inden de flyttede ind i præsteboligen gennemgik præsteboligen en renovering; bl.a måtte der
foretages en gennemgribende renovering af badeværelset på 1. sal. Graveren blev sat til at foretage
en oprydning og en større beskæring af træer og buske i præstegårdshaven. Der var intet sket i de
sidste mange år. Denne opgave magtede graveren desværre ikke og blev aldrig færdig,
Dette bevirkede, at vi måtte have arbejdskraft udefra til at ordne denne opgave. Vi fik endvidere
etableret en terrasse ud for stuen, som var bevilliget af PU året inden. Derudover fik vi renoveret
indkørslen til præstegården; samt installeret kakkel-ovn (speciel brændeovn) i præstegården. Det
skulle være med til at holde præsten i bedre form. Skal nu save, kløve og bære brænde ind.
I oktober sidste år meddelte den tidligere formand og den tidligere næstformand og kontaktperson,
at de ønskede at udtræde af menighedsrådet på grund af arbejdsmæssige- og helbredsmæssige
årsager. Hugo blev valgt som formand og Pauline som næstformand. Som daglig leder og kontaktperson blev Victor valgt. Jan Eiring, der var den sidste suppleant – kom så med i Menighedsrådet.
Biskop Lise-Lotte Rebel gav Jørlunde Menighedsråd tilladelse til at fortsætte perioden ud med 7
medlemmer mod tidligere 8 valgte medlemmer.

ÅR 2015

I januar måned afskedigede vi graveren – efter mere end ½-års sagsbehandling. Menighedsrådets
opfattelse var, at vedkomne ikke kunne klare opgaven ud fra, hvad stillingsbeskrivelsen forlangte;
samtidig med, at der løbende var klager over manglende vedligeholdelse af kirkegården og grave.
Det var graverens faglige organisation ikke enig i. Det korte og lange blev, at Stiftet fritstillede graveren og vi fik en ½-måndesløn i bod – for usaglig afskedigelse. Det er vi stadigvæk meget uenig i.
Vi har på kort sigt fået hjælp fra Stenløse kirkegårdskontor, der har sat en anlægsgartner på opgaven
med at passe og vedligeholde kirkegården. Startede lige før Påske med at fjerne gran og rydde op.
Efter Påske sat ca. 1.400 stedmoderblomster på kirkegården. Nu sker der noget. Endda oprydning i
graverbygningen er i gang. Menighedsrådet skal efterfølgende tage stilling til, om der skal ansættes
en ny graver. Det kan så først ske – fra tidligst 1. august. Nok om det.
I begyndelsen af februar meldte vor sognemedhjælper sig syg. Er fra 11. marts startet på halvtid og
fra ca. 1. maj på fuld tid igen. Det kan mærkes. Vi måtte have vikar på følgende opgaver:
Kirkesanger, kirketjener, rengøring i kirken, administrator af sognehuset, sekretær for præst og
Menighedsråd, vikararbejdskraft ved bl.a. børnegudstjenester mv.. Opgaver som har ligget stille er:
De 3 kor og babysalmesang. Vi håber på, at fra maj-måned - er der normale tilstande igen i sognet.
På anlægssiden eller projekter er der mange arbejder på vej. Vi har en rådskade i skibets tag – på
sydsiden, der skal repareres. Nyt tag på tårnet arbejder vi på – efter stormskade. Nationalmuseet
skal godkende projektet – ligeledes med et nyt dræn omkring våbenhuset. Godkendelsen har vi
endnu ikke modtaget. Derudover er der nogle arbejder ifm. fugt, trapper og rampe ved kapellet, der
skal ordnes. Vi skulle også gerne i år nå at kalke hele kirken. Flagstangen med flag er taget i brug.
I præstegården sætter vi nye vinduer og døre i – på sydsiden (ned mod Bygaden). Vi har nymalet den
offentlige del i præstegården, så den er klar til, når menighedsrådet flytter ind i præstegården.
Hvorfor nu det. Jo – vi arbejder i øjeblikket med Sognehuset. Tanker er, at det eksisterende, det
gamle sognehus på et tidspunkt – måske sidst på året næste år eller først i 2017 rives ned og et nyt
Sognehus opføres. Det første skitseprojekt blev præsenteret for Menighedsrådet i sidste uge. Det er
for tidligt at komme med en udmelding, da projektet endnu ikke er færdigbehandlet i Menighedsrådet
Vi ved endnu ikke, hvor vi ”lander”… Den fase vi er i nu, kan benævnes idéfasen.
Jeg startede med at sige, at vi har ca. små 600.000 i kassen. Ud af disse ca. 600.000 har vi disponeret
ca. 400.000 til anvendelse i år – og som er godkendt af Provstiudvalget.
Ud af de ca. 400.00 kr er de ca. 300.00 anlægsudgifter (engangsudgifter, der anvendes i 2015) og
resten de ca. 100.000 er driftsudgifter; som tillige er indarbejdet i driftsbudget 2016, samt årene
fremover.

ÅR 2016

En anden stor opgave, som Provsti udvalget har stillet midler (1,1 mio.kr.) til rådighed for - er:
Få renoveret kirkegården. Det tidligere menighedsråd fik lavet en udviklingsplan for Jørlunde
Kirkegård, der mangler de nødvendige godkendelser. Denne plan har ligget på ”stand-by” lige siden på
grund af en temmelig dårlig økonomi; der har taget os ca. 3 år at rette op på.
Nu er vi ved at være ovenpå igen. Med udgangspunkt i den udarbejdede udviklingsplan vil vi foretage
en revision af planen med hjælp fra eksperter på området. Det er en opgave, som vi skal i gang med
indenfor nærmeste fremtid.
I præstegården mangler vi at udskifte de resterende vinduer og døre; dvs. nordsiden (mod haven) og
de to gavle. Vi hensætter fortsat midler til det formål og forventer i slutningen af 2017 eller først i
2018 at kunne udføre dette arbejde.
Også i præstegården er der en anden ret så stor opsparing i gang. Det drejer sig om at få udskiftet hele
taget på præstegården. Sat kviste på i stedet for ovenlysvinduer. Og få isoleret taget over den offentlige del (energi besparelse). Dette kommer nok først til at ske i begyndelsen af 2018, - måske ultimo
2017.
Ellers er selve driftsbudget 2016 en fortsættelse af dette års driftsbudget; - inkl. de ca. 100.00 – som vi
fik med i 2015. Driftsbudgettet er fremskrevet med ca. 1% i forhold til 2015.

ÅR 2017-18

De helt store opgaver i Jørlunde Sogn de næste år er:
 Nyt Sognehus,
 Renovering af kirkegården og præsteboligen
 Yderligere opbakning fra Menigheden
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