JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Fællesmøde med Frederikssund Provstiudvalg.
Dagsorden & Referat af uformelt møde
Åbent møde
Dato og tid: Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 16:00 – kl.: 18:00
Sted:

Jørlunde Sognehus, lille sal

Deltagere:

Fra provstiudvalget (PU): Provst Eskil S Dickmeiss (ESD), Jens Larsen (JEL), Birthe
Larsen (BIL), Paw Jønsson (PAJ), Grethe Bahne Madsen (GBM) og Hans Erik JordanMadsen; - samt provstisekretær John Jonassen Knudsen.
Fra Jørlunde Menighedsråd (JMR): Nils Finken (NIF), Erik Nielsen (ERN), Pauline
Rasmussen (PAR), Bjarne Larsen (BJL), Torben Mangelsen (TOM), Hugo Uhrskov
Larsen (HUL), Martin Ravn (MAR), Svend Åge Dahl (SVD) og medarbejderrepræsentant
Ellen Kristiansen

Afbud:

Ellen Kristiansen, Martin Ravn
DAGSORDEN

REFERAT

0.

Godkendelse af dagsorden

Uformelt møde mellem PU og JMR
Ad pkt. nr. 5 medtages: Garage/udhus m. stråtag.
Dagsorden hermed godkendt

1.

Kort præsentation

Kort præsentationsrunde gennemført

2.

Kort sammendrag af processen hidtil

Provsten og formanden for JMR gennemgik i kort
form processen til dags dato; samt svarede på
spørgsmål.

3.

Kort gennemgang af nyt cirkulære om
tjenestebolig for folkekirkens præster.

Taget til efterretning

Der henvises til bilag nr. 41.; der tidligere er
udsendt ifm. præstegårdssagen i Jørlunde.

Taget til efterretning

Provstiudvalgets anbefalinger til placering,
anvendelse, størrelse, indretning og ydre
fremtræden af den nye præstegård, samt
økonomi.

Udgangspunktet er en åben drøftelse:

Genbrug af materialer.

Jordbundsundersøgelser ”skal” foretages

Uddrag af referat fra JMRs møde den 9. august 2017:
Ad 4.13.: Opførelse af ny præstebolig i et plan med offentlige lokaler. Størrelse ca. 210 m2, der fuldt ud opfylder
anbefalingerne for god standard for tjenesteboliger for
præster, godkendt den 1. april 2017 (Bilag 41) af Præsteforeningen og Landsforeningen

Anvendelse – ny tjenestebolig med offentlige lokaler,
dvs. med præstekontor, forrum og handicaptoilet.
Separat indgang ”skal” etableres. Sognehusfaciliteter
”skal” ikke indgå i nyopført tjenestebolig

4.

Placering, hvor den eksisterende bolig ligger, - kan
være en mulighed.
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Beslutning:
Ad 4.13.: Opførelse af ny præstebolig iht. dagsordentek- Størrelse – delte meninger om størrelsen i m2 og om
sten
det skal være i et-plan eller i 1½-plan. Rammeplanen
Godkendt og taget til efterretning
angiver max. 8½ mtr. højt og i et-plan eller i 1½-plan

Lavenergihus ”skal” medtages i projekteringen
Tjenestebolig af passende størrelse
Udseende. Tjenesteboligen ”skal” være vedligeholdelsesfri – med minimum af træværk, der skal males
Sadeltag med tegl ”vil” være passende
Indsigt til eksisterende præstebolig fra Bygaden minimal (jf. fremviste fotos). Haveanlægget ”skal” tilpasses omkring den nære tjenestebolig; - primært syd for
tjenesteboligen mod Bygaden
Diverse. Det anbefales evt. at antage en bygningssagkyndig, der på vegne af JMR fører tilsyn med, at
det udarbejdede projekt gennemføres fysisk korrekt
Processen fremadrettet kan JMR bruge PU som
sparingspartner, når der er behov herfor.
Genbrug. Løst inventar bør sælges særskilt
Økonomi. Kort gennemgang af økonomi, jf.
skematisk oversigt. Økonomien ser sund ud.
Provstisekretæren for PU og kasseren fra JMR
sætter sig sammen og udarbejder forslag til prioritering af JMRs økonomi mht. evt. anvendelse af opsparede anlægsmidler til andre formål mv.
5.

Eventuel nedrivning af avlsbygningen.

Avlsbygningen (med bliktag): Medtages i nedrivningen af den eksisterende præstebolig
Garage/udhus (med stråtag): Bevares – evt. istandsættelse nødvendig. Økonomi ”skal” være til stede.

6.

Konklusion og videre forløb.

En evt. klage har opsættende virkning.
Udløb af klagefristen undersøges nærmere, da der er
usikkerhed om klagefristens udløbsdato.
Klagefristen udløber den 11. oktober 2017
Lad en jurist gennemgå kontrakter, aftaler, udbud mv.
Det videre arbejde sættes i bero indtil der er klarhed
over, om der indkommer klager. Herefter tages der i
JMR stilling til det videre forløb.
Opfordring til, at sognepræsten tages med i den forberedende proces ifm. en opførelse af ny tjenestebolig med offentlige lokaler for sognepræsten.
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7.

Eventuelt

Indledningsvis (under godkendelse af dagsorden) er
mødet et uformelt fællesmøde mellem PU og JMR,
hvor der ikke kan træffes egentlige beslutninger, også om der flere steder er anført ordet ”skal”.

Mødet slut: Kl. 17:40

Referent: Bjarne Larsen

Referenten oplæste referatet punkt for
punkt under mødet.
Referatet godkendt.
Referatet underskrives af JMR på næste møde; dvs. den 25. oktober 2017
Referatet sendt til provsten og provstisekretæren den 10. oktober 2017; samt til JMR.
NOTE: Klagefristens udløb er den 11. oktober 2017

______________________
Nils Finken

________________________
Erik Nielsen

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Bjarne Larsen

______________________
Martin Ravn

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Svend Åge Dahl
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