JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådsmøde
Dagsorden / Referat
Dato og tid: Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 18:30 – ca. 21:30
Sted:

Sognehuset, lille sal

Deltagere:

Bjarne Larsen BJL, Victor Greve VIG, Hugo Uhrskov Larsen HUL, Torben
Mangelsen TOM, Pauline Rasmussen PAR, Anne Sigaard Andersen ASA, Jan
Eiring JAE, Helga Svensson HES (medarbejderrepræsentant og sekretær).

Afbud:

Helga Svensson

1.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden

REFERAT
Godkendt.
Genoptagelse af pkt.nr. 3 fra den
17/2-2015. Koncert med Gunnar
Idenstam. Indsat som pkt.nr. 2.A.

2:

Bemærkninger til referat af menighedsrådsmøde den 17. februar 2015

2.A. Genoptagelse af koncert med Gunnar
Idenstam den 13. setember 2015 i Jørlunde.
(Behandlet på punkt.nr. 3 den 17. feb. 2015,
hvor koncerten blev aflyst)

3.

4.

Budget 2016
Driftsbudget
Drøftelse af budgetforslag 2016
Indstilling: Til godkendelse
Bilag: Revideret budgetforslag 2016 med PU’s
udmelding.
Budget 2016
Anlægsbudget
Indstilling: Til godkendelse
Bilag:” Anlægsarbejder Jørlunde kirke og præstegården” Tidligere fremsendt den 23. februar 2015.
Revideret udkast 14. marts 2015

Godkendt

Gunnar Svensson var indkaldt til
at redegøre for nyudvikling i sagen
om koncert med Gunnar Idenstam - ud fra et notat fra GS.
Beslutning:
Gunnar Svensson kan arbejde
videre med koncerten under
forudsætning af, at de 20.000 kr.
fra de 2 fonde stadigvæk er til
rådighed. Skriftlig accept skal
indhentes. Desuden er det under
forudsætning af, at de af fondene opstillede krav opfyldes.
Såfremt forudsætningerne ikke
kan opfyldes – aflyses koncerten.
Udsat til ekstraordinært møde
onsdag den 15. april 2015 kl.
18:30 i sognehuset.

Udsat til ekstraordinært møde
onsdag den 15. april 2015 kl.
19:30 i sognehuset.
Morten Sørensen deltager i
behandlingen af dette punkt.
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5.

6.

7.

8.

9.

Forbrug af frie midler i 2015
Indstilling: Til godkendelse
Bilag: ForbrugFrieMidler2015

Graverfunktionen ved Jørlunde kirke
Udarbejdelse af stillingsopslag for graver eller
Udarbejdelse af tilbudsmateriale for kontrakt med
ekstern gartnervirksomhed ifm. vedligeholdelse af
kirkegården og præstegården; samt udenomsarealerne ved sognehuset og graverbygningen.
Stillingtagen til de 2 muligheder i MR.
Ansættelsesudvalg ved de 2 muligheder:
Indstilling: Hele menighedsrådet
Fordeling af opgaver
Vedr. Helgas ferie – 7. til 28. april

Kirkegården
Gran og stedmoderplanter – har vi et problem?

Orientering fra formanden


10. Orientering fra præsten
 Sommerhøjskolen
 Deadline kirkebladet

11. Orientering fra daglig leder/kontaktperson
 Helgas raskmelding, ferie osv.

Bjarne gennemgik den udsendte
oversigt. Godkendt.
PU orienteres om dette.

Det blev vedtaget (hurtigst muligt
efter mødet i Stiftet fredag d. 20/32015) at finde en løsning på at få
varetaget arbejdet på kirkegården.
Drøftelse af, hvilken løsning vi
ønsker på længere sigt, tages op
på næste møde, dvs. d. 22/4-2015

Angående blomster til alteret, så
laver Anne en aftale med blomstergalleriet i Slangerup om
levering af blomster – hver søndag
kl. 08:45 i Jørlunde kirke, frem til
1. maj 2015.
Anna fra Slangerup har sagt ja til
at varetage Helgas opgaver
omkring kirkelige handlinger inkl.
børnegudstjenesten i april under
Helgas ferie.
Brugere af sognehuset skal rydde
op efter sig selv under Helgas
ferie.

Henvisning til punkt.nr. 6.
Dette er en hastesag. Hvordan vi
står, vides der mere om i næste
uge.

Ingen
Kort orientering om Sommerhøjskolen og deadline for det kommende kirkeblad (primo april).
Opfordring til, at rådets medlemmer melder sig til Somhøjskolen.

Helga arbejder fra 15. marts på
nedsat deltid indtil d. 6/4-2015,
hvorefter Helga går på ferie i 3
uger og vender derpå tilbage på
fuld tid; dvs. 30 timer ugentlig.
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12. Orientering fra kasserer
 Kursus

Victor og Bjerne har været på
kursus i ”Ferie og Sygdom”.
Kursusmaterialet udsendt til rådets
medlemmer.

13. Orientering fra kirkeværge
 Henvendelse fra PU
 Rengøring kapellet


Generel hovedrengøring op oprydning i
maskinrummet i graverbygningen



En del arbejde omkring reservationer i
sognehuset og arbejder på kirkegården under
personalets sygdom

Henvendelse fra PU ved provst
Inge Bastkær angående Jørlunde
Kapel, om der er mulighed for at
installere køleanlæg i kapellet.
Slangerup Kapel var ikke brugbar.
Opmåling foretaget og skitsetegning sendt til provsten.
Bjarne arrangerer Helle til at gøre
rent i Kapellet.

14. Orientering fra Sognemedhjælper
 Fritaget for mødet indtil 28. april

Til efterretning.

15. Eventuelt
Hvor findes materiale vedr. Kirkegårdsprojektet?

Bjarne afleveret mappe til Pauline

Mødet slut: Kl. 22:30

Referent: Anne Siggaard Andersen & Bjarne Larsen

Ekstraordinær budgetmøde onsdag den 15. april 2015 kl. 18:30 i Sognehuset
Næste ordinære møde: onsdag den 22. april, 2015 kl. 19 i Sognehuset (offentligt
budgetmøde)

Hugo Uhrskov Larsen
Formand

Pauline Rasmussen
Næstformand

Bjarne Larsen
Kasserer & Kirkeværge

Victor Greve
Daglig leder & kontaktperson
Sognepræst

Torben Mangelsen

Anne Sigaard Andersen

Jan Eiring
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