JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Dagsorden menighedsrådsmøde
Dato og tid: Tirsdag d. 13. juni 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).

Afbud:

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Dagsorden godkendt med tilføjelse af 2 punkter:
Pkt.nr. 8. Godkendelse af Bilag til regnskabsinstruks
Pkt.nr. 9. Godkendelse af JMRs mødeplan, august –
december 2017
Herved ændres:
Pkt.nr. 8 til pkt.nr. 10. Lukket møde. Personalesag
Pkt.nr. 9 til pkt.nr. 11. Eventuelt

2. Første godkendelse af forretningsorden for JMR
Indstilling: Første godkendelse. Anden godkendelse kan ske på 1.
mødet i august).
2.
Bilag: Forslag til forretningsorden for Jørlunde Menighedsråd,
juni 2017.

behandling af forretningsorden; Godkendt
behandling på JMRs møde den 9. august 2017

VIG ønskede følgende tilført referatet:
VIG har ikke haft tid til at se på forretningsordenen
SVD ønskede følgende tilført referatet:
Forretningsordenen er udsendt for sent
Hertil følgende bemærkninger:
Dagsorden udsendt af formanden torsdag den 8. juni
2017 inkl. bilag. Iht. forretningsorden skal dette ske 4
hverdage før et ordinært rådsmøde. Dette anses for at
være overholdt

3. Personalehåndbog
Indstilling: Godkendes.

Personalehåndbog godkendt og underskrevet af formand
og kontaktperson

Bilag: Forslag til personalehåndbog. Standard, lettere tilpasset
Jørlunde.
VIG ønskede følgende tilført referatet:

VIG har ikke haft tid til at se på personalehåndbogen
4. a. Anvendelse af organistvikarer i sommerperioden
Drøftelse af vikardækning for organisten.

b. Vedligehold og hovedstemning af orglet (Ellen)

a. Aflønning af organistvikarer efter gældende tarif.
Dette gælder også øvrige vikarer.
Vikarsituationen i sommerperioden er nu ved at være
på plads. Kirketjenervikar er på plads.
På JMRs møde i august 2017 tages vikarsituationen
op igen.
b. Hovedstemning af orgel ”omkring” uge 42-2017.
Pga. høj luftfugtighed i kirken indhentes tilbud på
varmeelementer, der placeres under orgel. Aktion: ELK.
Det har tidligere været på tale, at Nationalmuseet skulle
komme og måle luftfugtigheden i Jørlunde kirke. Dette er
ikke sket. Nationalmuseet anmodes om at komme og
udføre luftfugtighedsmåling i Jørlunde kirke. Aktion: ERN
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5. Præstegården – Skimmelsvamp m.v.
KKP-udvalgets oplæg til beslutning.
Bilag: Er udsendt 1. juni 2017 kl. ca. 22.

VIG gjorde opmærksom på, at JMR ikke kan behandle
punktet, før han som sognepræst er fremkommet med en
skriftlig udtalelse – med henvisning til gældende regler.
JMR beder sognepræsten om en skriftlig udtalelse, der
medsendes i sin helhed med JMRs behandling og
beslutning til Frederikssund provstiudvalg.
VIG kunne ikke oplyse, hvornår den skriftlige udtalelse vil
være JMR i hænde (kommer så hurtigt som muligt).
Punktet genoptages på førstkommende møde i JMR.
VIG ønsker sine synspunkter tilføjet referatet.
VIG formulerer skriftligt sine kommentarer/bemærkninger
til dette punkt. Disse fremsendes snarest til referenten for
indførelse i referatet. Følgende modtaget den 14.06.2017
kl. 14:15 fra VIG per mail med denne ordlyd:
”Skal skrives ind i referatet og ikke som notat eller bilag”

Jeg, Victor Greve, spurgte, om det var var muligt at få
uddybet de forskellige punkter fra Kirke, Kirkegårds- og
Præstegårdsudvalgets (KKP-udvalget) referat fra den 1.
juni 2017.
Dette ville/nægtede KKP-udvalget. Jeg sagde efterfølgende, at jeg gerne ville have mine kommentarer ført til referat. Dette ville/nægtede Bjarne Larsen (referent) at gøre
og sagde, at jeg selv skulle skrive det, jeg ville have med i
referatet. Det gør jeg så nu.
Jeg spurgte ind til flere punkter, ud fra KKP-udvalgets
referat fra deres møde den 1. juni 2017. Bl.a. hvorfor der
var så mange usammenhængende og forskellige beregninger fra Arkitekt Morten Sørensens grove overslag på
tilbud i forbindelse med renovering af præstegården,
hvor de samme materialer og sanneringer har forskellige
priser. Jeg spurgte igen KKP-udvalget, men fik ikke noget
svar. Jeg nævnte også, at for mig at se, er tallene vildt
manipulerende, og det virker som om, at man fra KKPudvalgets side prøver at få en evt. Renovering af præstegården til at fremstå dyrere end den er.
Jeg spurgte hvorledes det kunne være, at Morten
Sørensen først nu er blevet opmærksom på, at det vil
forøge byggeperioden med op til 6-8 uger, at ansøge om
byggetilladelse i forbindelse med opsættelse af kviste?
Fik ikke noget svar? Jeg spurgte igen, hvorfor der var
divergerende priser på samme antal kviste. Fik heller ikke
noget svar fra KKP-udvalget. Jeg spurgte specifikt til Bilag
48, hvor Morten Sørensen har noteret: Isolering mod
beboelse: 60.000 kr., og om de vidste hvad han mente
med det. Isolering hvor og hvorfor? Jeg fik ikke noget
svar.
Jeg spurgte, hvorfor Morten Sørensen ikke var til stede,
da jeg formoder, at han kunne svare på mine spørgsmål.
Jeg fik ikke noget svar fra KKP-udvalget.
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Præstegården – Skimmelsvamp m.v. (fortsat)

I forbindelse med Kirke, - Kirkegårds- Præstegårdsudvalgets referat fra den 1. Juni under punkt 4.5 og 4.6.
Jeg spurgte KKP-udvalget i forbindelse med punkt 4.5 og
4.6, hvorfor de ikke havde orienteret menighedsrådet om
denne nye disponering samt inddragelse af den tjenstlige
del af præstegården. Jeg fik ikke noget svar.
Jeg spurgte, hvorfor man fra KKP-udvalgets side ønskede
at inddrage de tjenstlige lokaler i præstegården, hvilket
vil forringe mine arbejdsvilkår samt påvirke min families
privatliv, - desuden har vi et sognehus, så jeg kan ikke se
meningen med inddragelsen. Jeg fik ikke noget svar fra
KKP- udvalget, da de generelt ikke ønskede at udtale sig.
Victor Greve
For information jf. forretningsordenen ad pkt. nr. 2.:
Ethvert medlem kan forlange sit særstandpunkt kort tilført
beslutningsprotokollen og kræve, at de myndigheder, som
underrettes om vedkommende menighedsrådsbeslutning,
samtidig gøres bekendt med indholdet af den nævnte tilføjelse.
Undtagelsesvis er VIGs kommentarer og bemærkninger
indskrevet i referatet. Hensigten med forretningsordenen ”kort
tilført” og iht. Lov om Menighedsråd §25 er det ikke i ovennævnte omfang.

6. Ansættelseskontrakter for kirketjener (18 timer),
graver (37 timer) og rengøringshjælp (efter behov).

Ansættelseskontrakt for kirketjener er endnu ikke helt på
plads.

Ansættelseskontrakter (fremlægges på mødet, da der afventes Ansættelseskontrakt for graver er færdig og undersvar fra Stift og fagforeninger).
skrevet.
Bilag: Lønberegning for graver og kirketjener.

7. Budgetstatus (kirkegårdsdrift og skimmelsag især)

Ansættelseskontrakt for rengøringshjælp er under udarbejdelse.
Orientering fra kassereren taget til efterretning

Herunder orientering om møde med NK Løn og Regnskab 12. Økonomi i hovedtal som følger på 3 hovedområder
juni.
1. Lønbudgettet efter de første 5 måneder i 2017:

Ca. et merforbrug på kr. 270.000 pga. sygdom, stort
forbrug af vikarer, pasning og vedligeholdelse af
kirkegården. Denne udvikling kommer ikke bag på
JMR. Det har vi hele tiden været klar over.
2. Driftsmerforbrug efter de første 5 måneder i 2017:
Merforbruget omfatter ikkebudgetlagte midler i 2017;
ca. kr. 140.000. Dette opvejes af mindre forbrug på
andre driftskonti i 2017.
3. Genhusningssagen ifm. skimmelsvamp i præstegården er den største udfordring, som JMR har, idet
JMR skal afholde alle udgifter ifm. denne sag. Et groft
skøn på afholdte udgifter til dags dato er kr. 500.000.
8. Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks
Indstilling: Til godkendelse
Bilag: Det underskrevne og godkendte bilag til regnskabsinstruks bliver udsendt i sin helhed, når det er
færdigt; (mangler info fra NK Løn og Regnskab pt.)

Bilag til regnskabsinstruks underskrevet af JMR mv. og
godkendt.
Når de manglende oplysninger modtages fra NK Løn og
Regnskab, indføres disse i bilaget.
Herefter sendes bilag til regnskabsinstruks til alle, der har
brug for denne instruks i sin helhed. Aktion: BJL
NOTE: Det er primært revisionen og NK Løn og Regnskab, der har brug for denne vedtagne instruks.
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9. Godkendelse af mødeplan for JMR – august – december 2017
Forslag: Onsdag d. 9/8, 30/8, 20/9, 25/10, 22/11 og d. 20/12

JMRs beslutning den 23.05.2017:
Foreløbig OK. Mødet den 20/12-2017 bør måske flyttes Mødeplan endelig godkendt; dvs.:
Tages op på næste møde i JMR den 13. juni til endelig Onsdage d. 9/8, 30/8, 20/9, 25/10, 22/11 og d. 20/12
godkendelse. Herefter lægges mødeplanen på hjemmeKan lægges på hjemmesiden
siden
10. Lukket punkt
11. Eventuelt:

Ellen: Der er en del arkivmapper og materiale, der skal
ses på og sorteres.
Opklarende spørgsmål, der skal ses på:
1. Forsikringer for personalet
2. Beklædning mv. for graver
PAR: Nøgler til kirken og graverbygning ønskes.
Kirkenøgle udleveret. ERN bestiller nøgle til sognehuset
til PAR som kontaktperson.
VIG og SVD: Ønsker afklaring på Jørlunde præstegård
inden VIGs udrejse som feltpræst; - gerne med provstens
deltagelse.
VIG ønsker følgende ført til referat. Modtaget den
14.06.2017 kl. 14:15:

Her fremførte jeg, at jeg selvfølgelig vil komme med min
udtalelse så hurtigt som muligt i forbindelse med præstegården og desuden udtrykte jeg et ønske om, at der skal
afholdes et ekstra-ordinært møde inden jeg rejser, så jeg
og min familie kender vores fremtidige boligsituation og
jeg gerne ser, at provsten samt arkitekt Morten Sørensen
og Per Axelsen deltager ved et sådant møde. Dette ville
Bjarne Larsen heller ikke skrive i referatet.
Victor Greve
NIF og BJL deltager i budgetsamråd med PU den 14. juni
2017 i Kingos Minde i Slangerup
Mødet slut kl. 21:45

Referent: Bjarne Larsen

Huskeliste
• Kasserer og formand: Budgetsamråd med PU onsdag d. 14. juni kl. 19. Sted: Kingos Minde,
Slangerup.
• Næste ordinære menighedsrådsmøde: onsdag d. 9. august 2017 kl. 19.

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Nils Finken
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______________________
Erik Nielsen

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Bjarne Larsen

________________________
Svend Åge Dahl

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Victor Greve
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