JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Ekstraordinært Menighedsrådsmøde
Dagsorden / Referat
Dato og tid: Onsdag den 9. september 2015 kl. 21:20 – ca. 21:30 + Lukket møde kl. 19
Sted:

Sognehuset, lille sal

Deltagere:

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

Afbud:
1.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden

2.

Bemærkninger til referat af menighedsrådsmøde den 12. august 2015

3.

”Projekt  Nyt  Sognehus”  – fortsat:
Jvf.referatet vedr. Projekt Nyt Sognehus fra den
20. maj 2015 er forudsætningerne blevet ændret i
forhold til, hvad JMR tidligere har vedtaget iht.
referatet fra den 15. januar 2015. Forudsætningerne vedtaget af JMR den 15. januar 2015 bør
tages op til revurdering og ny beslutning.

Ændringerne ift. tidligere beslutning:
1. Ud over grunden, hvor det eksisterende sognehus ligger, kan grunden hvor graverbygningen og hvor den gamle avlsbygning ligger nu
inddrages  i  ”Projekt  Nyt  Sognehus”.

2. Stillingtagen til at inddrage 2-3 andre arkitekter, ud over Sørensens Tegnestue.

REFERAT
Godkendt
Ingen bemærkninger

Bjarne Larsen ønsker indledningsvis følgende tilført referatet:
På nuværende stade i processen,
efter udarbejdelse og fremlæggelse af et skitseprojektog og efter 5
møder, er det med forundring, at
et flertal af menighedsrådet nu ønsker at inddrage grunden, hvor
graverbygningen og hvor den
gamle avlsbygning ligger, samt at
inddrage 2-3 andre arkitekter i udarbejdelsen af et eller flere skitseprojekter. Det skulle være besluttet fra begyndelsen, i januar 2015
inden processen blev i gangsat af
et enigt menighedsråd.
Ad 1. Et enigt menighedsråd besluttede, at grunden hvor graverbygningen og grunden hvor den
gamle avlsbygning ligger ikke inddrages i  ”Projekt  Nyt  Sognehus”,  
dvs. udgår som mulig placering.
Ad 2.: Hvem kan stemme for, at
inddrage 2 andre arkitekter, ud
over Sørensens Tegnestue.
For stemte 3.: HUL, JAE, VIG.
Imod stemte 2.: TOM, BJL.
Hverken for eller imod 2.: ASA,
PAR.
Forslaget vedtaget.
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3. På baggrund af ovenævnte beslutninger tager
JMR stilling til det videre forløb, under forudsætning af, at det kan indeholdes indenfor det
resterende beløb, stillet til rådighed af PU. Det
resterende beløb er ca. 80–85.000 kr.

Ad 3,: JMR besluttede, at Victor
og Bjarne undersøger, hvilke arkitektmuligheder, der findes til
næste møde den 23. september
2015. På dette møde udvælger
JMR 2 arkitektvirksomheder, der
bliver indbudt til at fremkomme
med et eller flere skitseprojekter, ud over Sørensens Tegnestue.

Bilag: Beslutning iht. referat af den 15.januar 2015
(Er udsendt tidligere – bør medtages til mødet).
Derudover henvises til referatet fra den 20. maj
2015  ”Projekt  Nyt  Sognehus”.

Forudsætningerne fra referat af
den 15. januar 2015 tilrettes iht.
beslutningerne i nærværende
referat af kirkeværge/kasserer.
Ligger herefter til grund for de 3
arkitekters udarbejdelse af skitseprojekter, (se tillæg).
De 3 arkitekter får stillet kr. 25.000
inkl. moms til rådighed for udarbejdelsen af et eller flere skitseprojekter. Prisoverslag og byggetid
skal være indeholdt i skitseforslagene jf. udarbejdet tillæg.

Referat fra den 12.08.2015:

Skitseforslagene skal være indleveret til rådet v. Bjarne Larsen
Punktet i sin helhed udsat til et ekstraordinært
indenfor en frist, der fastsættes på
møde.
rådets møde den 23. september
2015.
Den tidligere beslutning iht. referatet af mødet den Skitseforslagene behandles heref15.  januar  2015  ”Projekt  Nyt  Sognehus”  skal  
ter på et lukket møde. Det valgte
revideres med henvisning til de 3 punkter i
forslag indstilles  til  PU’s  godkennærværende dagsorden.
delse og for videre bearbejdning
og detailprojektering.
JMR forbeholder sig ret til at vælge frit mellem skitseforslagene fra
de 3 arkitekter.
4.

Koncerten med Gunnar Idenstam
Kort statusrapport fra Musikudvalget ved Hugo
og Victor
Koncert i Jørlunde Kirke søndag den 13.10.2015
kl. 16.
Status på arrangementet; bl.a. salg af billetter,
selve det fysiske arrangement, kontrakt mv.
Musikudvalget giver opdateret status på mødet.

Musikudvalget ved Hugo og Victor
orienterede om arrangementets
stade.
Orienteringen taget til efterretning.

Efterskrift:
Referat fra den 12.08.2015:
Der  er  solgt  42  billetter…
Orienteringen fra Musikudvalget ved Hugo og
Victor taget til efterretning. Musikudvalget mødes
om ca. 14 dage for endelig klargøring til koncerten
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5.

Eventuelt
Tværsmøde i Fr-sund den 14/9-2015 kl. 18

Bjarne Larsen melder afbud til
mødet i Frederikssund.
Efterskrift: Er gjort telefonisk d.d.

Landemode i Helsingør lørdag den 3. oktober
2015 - tilmelding

Tilmeldning: Bjarne Larsen og evt.
Victor Greve. (Tilmelding senest
den 21. september 2015).

Onsdag den 30. september 2015 kl. 14 i
Sognehuset – tak for indsatsen til Chris
Nielsen for pasning og vedligeholdelse af
Jørlunde kirkegård.

Deltagere:
Chris Nielsen og Else von Benzon
Victor Greve, Torben Mangelsen
og Bjarne Larsen

Mødet slut: Kl. 22:35

Referent: Bjarne Larsen

Næste ordinære møde: onsdag den 23. september 2015 kl. 19:00 i Sognehuset

_______________________
Hugo Uhrskov Larsen
Formand

__________________________
Pauline Rasmussen
Næstformand

_______________________
Bjarne Larsen
Kasserer & Kirkeværge

__________________________
Victor Greve
Daglig leder & kontaktperson
Sognepræst

_______________________
Torben Mangelsen
Assisterende kirkeværge

_____________________
Anne Sigaard Andersen

_________________
Jan Eiring
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