JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådsmøde
Referat
Dato og tid: Onsdag den 20. januar 2016 kl. 19:00 – ca. 21:30
Sted:

Sognehuset, lille sal

Deltagere:

Hugo Uhrskov Larsen HUL, Pauline Rasmussen PAR, Bjarne Larsen BJL, Victor
Greve VIG, Torben Mangelsen TOM, Anne Sigaard Andersen ASA, Jan Eiring
JAE,

Afbud:
1.

DAGSORDEN
Formand
Formand Hugo Uhrskov Larsen anmoder om at
måtte ophøre med at være formand på grund af
helbredsmæssige årsager.

REFERAT
Anmodningen imødekommes

1.1 Indstilling: Anmodningen imødekommes
2.

Nyvalg af formand
Indstilling: Til drøftelse

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Bemærkninger til referat af menighedsrådsmøde af den 16. december 2015

5.

Opfølgning på synsforretning tirsdag den 19.
januar 2016
Kirkeværgen orienterer mundtligt om den afholdte
synsforretning den 19. januar 2016.

Hugo indstiller Jan Eiring
Jan tager imod valg
Jan er ny formand
Her ønsker BJL et nyt punkt skudt ind.
Han anmoder om at udtræde af rådet
per dags dato af helbredsmæssige
årsager.
Anmodningen imødekommes.
Efterfølgende forlod PAR og TOM
mødet.
Dagsorden godkendt.
Ingen bemærkninger

Synsforretning blev udsat pga. vejret.

1. Der henvises til referat af synsforretningen
2. Når synsprotokollerne er færdige, udsendes
disse til rådets medlemmer, samt til PU.
3. Den bygningssagkyndige bedes foretage en
prioritering af opgaverne ud fra synsprotokollerne til menighedsrådets vurdering.
Indstilling: Tages til efterretning
6.

Indledende aktiviteter vedr. budget 2017
Kasseren/Kirkeværge og daglig leder og kontaktperson afholder inden rådets møde i februar
budgetmøder med kirkens ansatte:

Udsættes indtil menighedsrådet har
valgt ny kasserer/kirkeværge.
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1.
2.
3.
4.

Kirkesanger og korleder Ellen Kristensen
Organist Gunnar Svensson
Kirketjener Sussie Nielsen
Kirkegårdsleder Else von Benzon

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
7.

Projekt Nyt Sognehus – orientering
De 3 arkitektvirksomheder har fremlagt de udarbejdede skitseprojekter for menighedsrådet..

Indtil videre udsat.

Beslutning fra rådets møde d. 16/12-2015:
Der sigtes mod at komme med en indstilling mht.
vindende projekt (nr. 1.) på lukket møde onsdag
den 20.01.2016.
Indstilling: Menighedsrådet indstiller følgende
skitseprojekt til at vinde konkurrencen
Alternativ indstilling: Menighedsrådet fastsætter et
ekstraordinært lukket møde. Dato og tid.
8.

Musikudvalget 2016
1. Beslutning om 2 musikgudstjenester i 2016.
Beslutning d. 16/12-2015 Afventer
2. Kirkekoncerter i 2016 – antal 2 m. organisten.
Beslutning d. 16/12-2015 Afventer
3. Øvrige arrangementer i 2016.
Beslutning d. 16/12-2015 Afventer
4. Musikudvalgets sammensætning i 2016
Beslutning d. 16/12-2015:
JMR har udpeget et Musikudvalg for 2016:
Hugo, Victor, Gunnar, Ellen og Sussie.
Udvalget vælger selv formand og næstformand. Punktet genoptages på rådets møde d.
20/1-2016.

Victor informerede.
Taget til efterretning til senere drøftelse

5. Økonomisk råderum i 2016 – kr. 10.000
6. Musikudvalget holdt møde d. 15.01.2016
Indstilling: Til drøftelse
9.

Planlægning af Sommerhøjskolen 2016
Info ved Victor.
1. Udarbejdelse af forslag til program med foreTaget til efterretning.
dragsholdere mv.
2. Den praktiske gennemførelse – bespisning mv.
3. Annoncering mv.
4. Udarbejdelse af budget med deltagergebyr mv.
Max. Til rådighed kr. 16.850 + kr. 20.000 = kr.
36.850 under givne forudsætninger.
5. Øvrigt
Indstilling: Til drøftelse, evt. nedsættelse af underudvalg, der fremlægger program og økonomi på
rådets møde i februar 2016.
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10. Skoletjenesten
Christina A. Olsen er ansat som ny
Orientering ved VIG og ASA om Skoletjenesten i
konsulent.
Frederikssund Provsti. Konsulent Lene Bekhøi har
opsagt sin stilling i Skoletjenesten
Indstilling: Orienteringen tages til efterretning.
11. Kulturforeningen – punktet fra lukket møde den
16.12.2015 overføres til åbent møde:
Kulturforeningen – manglende betaling
Kasseren ønsker, at menighedsrådet tager stilling
til Kulturforeningens manglende indbetaling for leje
af sognehuset jf. rådets beslutning på mødet den
18.11.2015. (Betalingsfristen var den 30.11.2015)
Indstilling: Til drøftelse og beslutning i rådet
Bilag: Forslag til faktura til Kulturforeningen på kr.
21.687,50; - inklusiv det skyldige beløb.
Bilag: Dokumenter vedrørende inhabilitet.
________________________________________
Kulturforeningen – fortsat (åbent møde):
Menighedsrådet skal igen tage stilling til Kulturforeningens manglende indbetaling for leje af
sognehuset jf. rådets beslutning på mødet den
18.11.2015 og den 16.12.2015 (Betalingsfristen
var den 28.12.2015 2. betalingsfrist) – i alt kr.
21.687,50. Ved mail fra Kulturforeningen den
31.12.2015 blev ovennævnte skyldige beløb
opdelt på 2 fakturaer efter deres ønske (Betalingsfrist senest den 15.01.2016 3. betalingsfrist). Dette
beløb er delvis aftalt indbetalt med 14.500 kr. Der
resterer/mangler indbetaling af 7.187,50 kr. fra
foredragsrækken 2014/2015.
Foredragsrækken 2015/2016 vil ud fra Kulturforeningens skrivelse af den 22.12.2015 yderligere
generere en manglende betaling på yderligere
7.000 kr.

Referat fra den 16.12.2015:
Bjarne Larsen kontakter Gert Petersen
forud, inden at NK Løn og Regnskab
fremsender den pågældende faktura på
kr. 21.687,50; - inklusiv det skyldige
beløb. Betalingsfrist inden udgangen af
2015.
Ved manglende indbetaling tages
punktet på rådets lukkede møde onsdag
den 20. januar 2016

Efterskrift:
Gert Petersen kontaktet telefonisk den
17.12.2015 af Bjarne Larsen.
________________________________
Menighedsrådet besluttede enstemmigt
at eftergive Kulturforeningen de
14.187,50 kr.
Menighedsrådet håber hermed at kunne
genetablere samarbejdet med
Kulturforeningen og at Kulturforeningen
vil afholde de resterende foredrag i
indeværende række i Sognehuset.

Efter rådets møde den 16.12.2015 er nedennævnte modtaget fra Kulturforeningen:
Den 22. december 2015 modtog JMR en mail
(skrivelse) fra Kulturforeningen; der afviser helt og
aldeles det fremførte krav.
Den 31. december 2015 modtog kasseren en mail
(skrivelse) fra Kulturforeningen vedr. faktura(er).
Den 9. januar 2016 modtog kasseren en mail
(skrivelse) fra Kulturforeningen vedr. aftale.
Alle 3 skrivelser er udsendt til menighedsrådet den
22. og den 31. december 2015, samt den 10.
januar 2016.
Bilag: 2 fakturaer til Kulturforeningen på i alt kr.
21.687,50; - inklusiv det skyldige beløb.
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Bilag: Forslag til eventuel svarskrivelse til Kulturforeningen udsendt med dagsorden.
Ad omvejen bliver Jørlunde menighedsråd
bekendt med følgende tirsdag den 12.01.2016:
1. Kulturforeningen har udsendt en mail til en del
af deltagerne i foredragsrækken 2015/2016
Bilag: Kulturforeningens mail udsendt af BJL og til
Jørlunde Menighedsråd den 13.01.2016.
2. Af Kulturforeningens udsendte mail fremgår
det, at de resterende 4 foredrag i 2016 er flyttet
til Jørlunde Metalskole pga. uoverensstemmelse mellem Kulturforeningen og Jørlunde
Menighedsråd.
3. Jørlunde menighedsråd har ikke fået meddelelse om, at foredragsrækken er flyttet til Metalskolen; dvs. det er en beslutning, der ene og
alene er truffet af Kulturforeningen udenom
Jørlunde Menighedsråd. Lejemålet ikke opsagt
4. Jørlunde menighedsråd har tilkendegivet overfor Kulturforeningen i en mail den 10.01.2016,
at de resterende 4 foredrag i foredragsrækken
2015/2016 fortsat kan afholdes i sognehuset.
________________________________________
Der er aftalt møde med provst Inge Bastkær
Rasmussen onsdag den 20. januar 2016 kl. 12 i
sognehuset med henblik på en afklaring af denne
sag; dvs. foredragsrækken 2014/2015 samt også
foredragsrækken 2015/2016.
________________________________________
Indstilling: Til drøftelse i menighedsrådet
12. Orientering fra formanden og næstformanden
•

Næstformanden har forladt mødet.

13. Orientering fra sognepræsten
•
Hjemmesiden har været ”nede”

Orientering taget til efterretning.

14. Orientering fra daglig leder og kontaktperson

Orientering taget til efterretning.

•

15. Orientering fra kasseren
• Budgetmøde med kirketjener og kirkesanger
den 20. januar 2016
• Budgetmøde med kirkegårdslederen den 26.
januar 2016

Kassereren er udtrådt af
menighedsrådet per dags dato.

16. Orientering fra kirkeværge
• Evalueringsmøde ”Jørlunde-modellen” den 4.
februar 2016 kl. 16 i sognehuset
• Forsikringsenheden – Stormskade II dec. 2014

Kirkeværgen er udtrådt af menighedsrådet per dags
dato.
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17. Eventuelt
Mødet slut:

21:04

Vi har brug for en ny kopimaskine.

Referent: Anne Sigaard Andersen

Næste ordinære møde: Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19 i sognehuset, lille sal.

______________________
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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