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Handlingsplan
JMRs møde d. 27.02.2019:
(PU-møde d. 06.02.2019)

Jørlunde Menighedsråd bemyndiger
KKP-udvalget til efter den viste plan

TID:

OVERORDNET GROV TIDSPLAN
Fællesmøde med PU d. 26/2-19 kl.: 17-18

Ikke en egentlig udtalelse

Sognepræsten kan komme med skriftige
synspunkter til ny tjenestebolig
Ikke pligtigt

Trin i processen

Rev.: 4. 12042019BJL

KKP-udvalget sagsbehandler og
udarbejder følgende sammen med
arkitekt Morten Sørensen

27.02.2019 JMR Godkendelse af plan og tid.
Handlings- og tidsplan sendes til PU
2½ uge

10.03.2019 Skriftlige synspunkter indleveret senest
Modtaget fra VIG d. 10/3-2019

13.03.2019 KKP-udvalgsmøde

OPSTART
ca. 5 uger

Jørlunde Menighedsråd

KKP-udvalget svarer på VIGs synspunkter jf. referat

Jørlunde menighedsråd - orientering fra
KKP-udvalgets referat af d. 13.03.2019
NEDRIVNING

JMR møde den 20. marts 2019
PU anmodes om eks. Møde medio juni 2019

NY TJENESTEBOLIG
D. 3/4-19: PU flytter mødet i juni til d. 14. juni 2019

Nedrivningsentreprise
udføres under
Totalentreprenør
i henhold til
Frederikssund Kommunes
nedrivningstilladelse

Følgende totalentreprenører
ønskes f. tilbudsgivning:
HHM A/S
Lind & Risør A/S
EuroDan A/S
HusKompagniet A/S
Møde i KKP-udvalget
Behandling udbudsmaterielet

10 uger

Udarbejdelse af udbudsmateriale
PS: Kan ikke gøres hurtigere pga. andre
preserende opgaver hos Morten Sørensen

03.06.2019 KKP-udvalgsmøde

1 uge

Trin i processen

Jørlunde Menighedsråd drøfter og tager
stilling til udbudsmaterialet for:
Nedrivning af præstegården og
Ny tjenestebolig m. off.lokaler
Økonomisk overslag
Finansieringsplan

12.06.2019 JMR indstiller udbudsmaterialet til PU
Samt økonomisk overslag og
Forslag til finansieringsplan

UDARBEJDELSE AF UDBUD
ca. 2½ måned

KKP-udvalget udarbejder i
samarbejde med Morten
Sørensen udbudsmateriele
for nedrivning af præstegården

KKP-udvalget udarbejder i
samarbejde med Morten
Sørensen udbudsmateriele
for en ny tjenestebolig med
offentlige lokaler, ca. 210 m2

1 uge

Fr-sund Provstiudvalg behandler:
Udbudsmaterialet
Økonomisk overslag
Finansieringsplan
Tilbagemelding til JMR

Følgende totalentreprenører
afgiver tilbud på tjenestebolig
HHM A/S
Lind & Risør A/S
EuroDan A/S
HusKompagniet A/S

Møde i KKP-udvalget
Behandling af indkomne tilbud

6 - 7 uger

Sommerferie og udarbejdelse af tilbud
fra de valgte entreprenører på
Nedrivning & Ny tjenestebolig

07.08.2019 KKP-udvalgsmøde

1 uge

Trin i processen

Jørlunde Menighedsråd drøfter og forhåndsprioriterer de indkomne tilb. for:
Nedrivning af præstegården og
Ny tjenestebolig m. off.lokaler
Præsten er inhabil
Eventuel forhandlinger med
Økonomi i forbindelse med
tilbudsgivere om uklarheder,
nyopførelse f tjenestebolig:
evt. ændringer eller andet
Total-økonomisk opstilling
Tidsplan og pris fastlægges
(alt inklusiv også moms)

14.08.2019 JMR præsenteres for de indkomne tilbud
og forhåndsprioriterer tilbudene
Træffer ikke nogen beslutning, men
sender tilbudene på Ny tjenestebolig
til skriftlig udtalelse hos sognepræsten
2 - 3 uger

Præstens udtalelse

Trin i processen

Jørlunde Menighedsråds
"foreløbige indstilling"
sendes til sognepræsten for en
skriftlig udtalelse
Tid; ca. 2 uger m. dead-line

Møde i KKP-udvalget
Indstilling til JMR og behandling af præstens udtalelse

04.09.2019 Skriftlige udtalelse fra præsten indleveret senest
1 uge

11.09.2019 KKP-udvalgsmøde

1 uge

Trin i processen

Trin i processen

JMR træffer beslutning og indstiller
til PU bilagt sognepræstens udtalelse:
Nedrivning af præstegården og
Ny tjenestebolig m. off.lokaler
Økonomi, finansieringsplan & tidsplan
fremsendes med indstillingen til
Fredrikssund Provstiudvalg med
anmodning - frigivelse af anlægsmidler

18.09.2019 JMR indstiller til PU:
Nedrivning: Valg af entreprenør
Ny tjenestebolig: Valg af entreprenør
Bilagt præstens skriftlige udtalelse

3 uger

Trin i processen

Frederikssund Provstiudvalg behandler
og beslutter (som endelig godkende
myndighed), samt frigiver anlægsmidler
Beslutningen tilgår Jørlunde menigh.råd

INDHENTELSE AF TILBUD & BEHANDLING AF TILBUD I KKP-UDV., JMR og i PU
ca. 3 måneder (inkl. Sommerferie)

Nedrivningsentreprise
udføres under
Totalentreprenør
i henhold til
Frederikssund Kommunes
nedrivningstilladelse

19.06.2019 PU holder møde i Stenløse

IN

Frederikssund Provstiudvalg behandler
og beslutter (som endelig godkende
myndighed), samt frigiver anlægsmidler
Beslutningen tilgår Jørlunde menigh.råd

09.10.2019 PU møde i Stenløse
1 uge

Jørlunde Menighedsråd får PUs
beslutning til orientering

Trin i processen

16.10.2019 JMR: PU meddeler beslutning til JMR
1½ uge
KKP-udvalgsmøde
25.10.2019 Kontrakter og aftaler på plads

KKP-udvalget og Morten Sørensen
indgår aftalen med valgt entreprenør

Ugentligt byggemøde

01.11.2019 Nedrivning af præstegården påbegyndes senest

Selve nedrivning af den
eksisterende præstegård ved
Totalentreprenør igangsættes
Tilsyn ved:
Morten Sørensen
(Rådgivningskontrakt!!)

Nedrivningstilladelsen bortfalder den 05.11.2019

7 uger

20.12.2019 Nedrivning færdig senest
Afleveringsforretning

Ugentlig byggemøde

Selve opførelsen af ny
tjenestebolig ved:
Totalentreprenør igangsættes
Tilsyn ved:
Morten Sørensen
(Rådgivningskontrakt!!)

02.01.2020 Bygning af ny tjenestebolig kan påbegyndes senest

10 måneder

Med udgangen af august 2020 skal
genhusningsboligen være opsagt (3 mdr.)

Afleveringsforretning
01.11.2020 Ny tjenestebolig færdig senest
Trin i processen
Opsigelse af lejemålet i Bregnerød

Sognepræsten (JMR) fraflytning af
genhusningsbolig og istandsættelse

Ad finansieringsplanen:
Fraflytning og istandsættelse er ikke med.
De månedlige omkostniger er med.

4 uger
30.11.2020 JMR: Senest fra genhusningsboligen i Bregnerød

PROJEKTETS FYSISKE GENNEMFØRELSE
ca. 13½ måned

Trin i processen

(3 måneders opsigelse jf. lejekontrakt)

Udarbejdet af KKP-udvalget og arkitekt Morten Sørensen
BILAG:

Økonomisk overslag på nedrivning og opførelse af ny tjenestebolig
Finansieringsplan

Genhusningsperiode - start 1. november 2016 og forventet afslutning 1. december 2020 = i alt 4 år.
Omkostninger:
Undersøgelser, rapporter mv. eksisterende præstegård i Jørlunde
Genhusning i sommerbolig i Gilleleje i 3 måneder, 1/11-2016 - 31/1-2017
Genhusning i Bregnerød i lejet villa i 4 år, 1/1-2017 - 30/11-2020
Omkostninger ved tom præstebolig i Jørlunde, ca. 4 år
Ca. 30.000 kr. pr. måned x 48 måneder = ca.
1,5 mio.kr.

KKP-udvalget:
Bjarne Larsen, formand KKP-udvalget
Nils Finken, formand Jørlunde menighedsråd
Torben Mangelsen, medlem af Jørlunde menighedsråd
sørensens tegnestue ApS:
Morten Sørensen, arkitekt
og bygningssagkyndig

