JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
Dato og tid: Tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 19.00.
Sted:

Jørlunde Sognehus, lille sal

Deltagere:

Pauline Rasmussen (PAR), Nils Finken (NIF), Torben Mangelsen (TOM), Hugo Uhrskov
(HUU), Victor Greve (VIG), Bjarne Larsen, Svend Åge Dahl (SVD) og Erik Nielsen (ERN).
Medarbejderrepræsentant Ellen Kristiansen (ELK).
Pauline Rasmussen forlod mødet efter punkt nr. 4. – efter forudgående aftale

Afbud:

Dagsorden

Beslutning

0. Udtræden af Jørlunde menighedsråd
a.

Gert Petersen er udtrådt af JMR per d. 9. maj 2017.
Som suppleant indtræder Svend Åge Dahl i JMR fra
dags dato. Velkommen til Svend Åge.

b.

Afledt valg af kasserer.

c.

Konsekvensrettet bilag til regnskabsinstruks skal
godkendes og underskrives på næste møde.

a. Godkendt

b. Bjarne Larsen valgt
c.

Dispositionsbeløb i Bilag til regnskabsinstruks hæves
fra kr. 2.000 til kr. 2.500 per måned. Ellers godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Kirketjenerfunktionen (Ellen)
Drøftelse af sammenlægning af kirkesanger-/korleder- og
kirketjenerfunktionen, da kirketjeneren fratræder med
udgangen af maj 2017.

ELK overtager funktionen som kirketjener med 18 timer
per uge, den 1. juni 2017.
Ansættelsesudvalget (NIF, ERN og PAR) bemyndiges af
JMR til at udfærdige ansættelseskontrakten for ELK

3. Anvendelse af organistvikarer (Ellen)
Drøftelse af vikardækning for organisten.

Orienteringen taget til efterretning

4. Præstegården – Skimmelsvamp m.v.
KKP-udvalgets oplæg til handleplan til Provstiudvalget.
Bilag: Referat fra møde 15. maj er udsendt til JMR 16. maj
2017 med bilag. Næste udvalgsmøde bliver 1. juni.

VIG: Referatet af den 15. maj 2017 (side 2) vedrørende
møder med præsten er ikke korrekt angivet i referatet.
Ekstra møder kan aftales med præsten, hvis der er behov
herfor – inden ferien i slutningen af juni 2017.
ERN: På bolagslisten mangler der et NOTAT, dateret den
30.032017 fra Per Axelsen. Bliver påført bilagslisten med
bilagsnr. og udsendt særskilt.

Udvalgets indstilling: Handleplanen godkendes og sendes til Handleplanen godkendt og sendes til Frederikssund
provstiudvalg af BJL
PU.

5. Ansættelseskontrakter for graver og
rengøringshjælp.
Indstilling: Ansættelsesudvalget bemyndiges af JMR til at
indgå disse 2 ansættelseskontrakter.

Ansættelsesudvalget (NIF, ERN og PAR) bemyndiges af
JMR til at udfærdige de 2 ansættelseskontrakter for
graver og for rengøringshjælp

6. Modtagelsesprogram for vikarierende sognepræst.
Fra 15. juli 2017 til 15. marts 2018.

Afventer udmelding. Medtages på JMRs møde den 13.
juni 2017

7. Mødedatoer for anden halvår af 2017
Forslag: Onsdag d. 9/8, 30/8, 20/9, 25/10, 22/11 og d. 20/12.

8. Eventuelt og gensidig orientering:
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Foreløbig OK. Mødet den 20/12-2017 bør måske flyttes
Tages op på næste møde i JMR den 13. juni til endelig
godkendelse. Herefter lægges mødeplanen på hjemmesiden


Mobiltelefon, TDC abonnement og mobil-nr. afklares
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Mødet slut kl. 20:25

med graveren. Nuværende bærbar PC’er burde
kunne klare kirkegårdsadministrationen.
3 gavekort til Solhøj købt
Når Ninna Kryger er tilbage fra ferie aftales et møde
(NIF og BJL) for afklaring af en del problemstillinger
ERN (kirkeværge) udfører jobs, som andre bør gøre;
bl.a. opgaver på kirkegården. Disse opgaver overgår
til graveren fremover.
Sogn.dk for Jørlunde kirke og hjemmesiden skal
opdateres.
BJL holder ferie fra den 3. juni til og med den 10. juni
2017
ELK og BJL mødes ugentlig – hver onsdag kl. 12 i
sognehuset vedrørende primært post til JMR mv.

Referent: Bjarne Larsen

Huskeliste
 Næste møde: Menighedsrådsmøde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19 i Sognehuset, lille sal.
 Kasserer og formand: Budgetsamråd med PU onsdag d. 14. juni kl. 19. Sted: tilgår.
Referatet underskrives den 13. juni 2017. Referatet udsendt den 23. maj 2017.

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Nils Finken

______________________
Erik Nielsen

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Bjarne Larsen

________________________
Svend Åge Dahl

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Victor Greve
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