JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Dagsorden & Referat
ÅBENT MØDE
Dato og tid: Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 19:00
Sted:

Jørlunde Sognehus, lille sal

Deltagere:

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. Provst Eskil S Dickmeiss
deltog i det åbne møde som tilhører.

Afbud:
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af tidligere
referater jf. forretningsorden.

2. Kommende aktiviteter, næste kirkeblads indhold og
annoncering på hjemmesiden, herunder koncert med Mixos
(MAR/musikudvalg).

REFERAT
Dagsorden godkendt
Referater underskrevet








MAR orienterede om kommende aktiviteter; bl.a.
Allehel-gen aftensgudstjeneste den 3/11-2017
Deadline for Kirkebladet den 1/11-2017
Tirsdag den 12/12-2017 Mixos i kirken kl. 19:30
Onsdag den 13/12-2017 Lucia i kirken kl. 19:00 med
efterfølgende let arrangement i sognehuset
Planlægning af de 9-læsninger i kirken i gang
Fredags-Café planlagt til opstart i januar 2018.
Medtages i Kirkebladet
Fastelavn den 11/2-2018 medtages i Kirkebladet

3. Kvartalsrapport 3 – 2017
Mod normalt ca. 75% efter ni måneder er forbruget af det samlede driftsbudget allerede 97% svarende til et underskud på
444.000 kr. pr. 1. oktober 2017.
For hele året (efter 4. kvartal) skønner BJL et samlet årsunderskud på ca. kr. 520.000 eller lidt mere.
Underskuddet dækkes af likvide aktiver, dvs. af kassebeholdningen. Underskuddet er ikke uventet pga. af afholdte genhusningsudgifter mv. Årsagerne er som efter 2. kvartal 2017.

Godkendt af Jørlunde menighedsråd med bemærkningerne i
dagsordenpunktet.
Underskrevet af formand og kasserer.
Sendes til NK Løn og Regnskab og Fr-sund Provsti den
26.10.2017

Bilag udsendt til JMR 10.10.2017: 3 dokumenter.

4. Godkendelse af revisorprotokollat af den 25.09.2017
vedrørende regnskab 2016

Revideret revisorprotokollat modtaget den 24.10.2017 kl.
På nuværende tidspunkt er det usikkert, om JMR på det forelig- 11:44 er grundlaget for behandlingen i JMR som følger:
gende grundlag kan godkende revisorprotokollatet fra BeierRevisorprotokollat kan ikke godkendes, da der er
holm. Formand og kasserer har kontaktet Beierholm ved Grebegrundet mistanke om besvigelser i regnskab 2016; idet
the Clausen derom og venter svar efter 16. oktober 2017.
de nødvendige oplysninger er tilsendt Beierholm den
Regnskab 2016 blev 28.02.2017 godkendt af JMR med kom24.10.2017, - dvs. at disse oplysninger ikke er indgået i
mentarer til regnskabet ved formand og kasserer. Det er disse revision af regnskab 2016.
kommentarer, der ikke ses afspejlet i revisionen af regnskab
2016 og dermed i revisorprotokollatet.
Ovennævnte formulering godkendt enstemmigt af Jørlunde
Menighedsråd.
Bilag udsendt til JMR den 10.10.2017 af BJL.:
* Revisorprotokollat af 25.09.2017 (Fristen var 15.09.2017)
* Revisorpåtegning af 25.09.2017 (Fristen var 15.09.2017).
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5. Endelig godkendelse af årsbudget 2018
Det endelige budget 2018 er afleveret/indlagt på økonomiportalen den 10.10.2017. Skal behandles og godkendes af JMR.
Indstilling:
"Budget 2018 for Jørlunde Menighedsråd afleveret på økonomiportalen den 10/10-2017 kl. 14:03 blev behandlet og godkendt på menighedsrådsmødet."

Indstillingen godkendt
Afleveret på økonomiportalen den 10/10-2017 kl. 14:03

Bilag udsendt til JMR 9. og 10. oktober 2017: Excel-regneark
med budget 2018, budget 2017 og regnskab 2016.

6. Budget 2019. Opsamling af ønsker (katafalk og græsopsamler).

Taget til efterretning

7. Ny præstegård. Klage til stiftet over beslutning om nedrivning er modtaget fra Victor Greve 11. oktober 2017 kl. JMR skal indgive et høringssvar til PU på den indkomne klage fra
18:57. Klagen har opsættende virkning, og projektet stil- Victor Greve vedr. beslutningen om nedrivning af præstegården.
les derfor i bero, til klagen er behandlet.
Bilag udsendt til JMR 12. oktober 2017: Klagen (3 dokumenter).

Formanden udarbejder et forslag til høringssvar og udsender
forslaget til hele rådet. Herefter tages der stilling til det videre
forløb, - eventuel til et ekstraordinært møde.

8. Status for optælling samt varmelegemer til orglet.
Vedr. varmelegemer: Intet nyt
Vedr. udluftningsriste i kirkens vinduer: ERN og Graver arbejder
på sagen. Om nødvendigt sættes håndværker på.

9. Forslag om kørselsgodtgørelse for ansatte (indkøb og
særlige opgaver).
Formandens indstilling: Nødvendig tjenstlig kørsel godt- Godkendt med den lave takst 1,93 kr./km. Per dags dato.
gøres efter statens lave km-takst efter aflevering af attesteret køreseddel med km-tal, destination, dato og formål.
10. Klaver til kirken. Hugo Uhrskov har tilbudt at donere klaELK foretager en vurdering og melder tilbage til JMR.
ver til kirken. Transport og stemning nødvendige.
JMR takker Hugo Uhrskov Larsen

11. LUKKET MØDE
)
12. Eventuelt.
ERN: Snerydningsaftalen fortsætter i 2018 med Urtebækgård
BJL: Aftalt møde den 15/11-2017 med provstisekretær John om
økonomi jf. fællesmødet med PU den 10/10-2017

Mødet slut: Kl. 20:45

Referent: Bjarne Larsen
Referenten oplæste punkt for punkt
Beslutning/referat, der herved er godkendt
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______________________
Nils Finken

________________________
Erik Nielsen

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Bjarne Larsen

______________________
Martin Ravn

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Svend Åge Dahl
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