JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
Dato og tid: Onsdag d. 20. september 2017 kl. 19.00.
Sted:

Jørlunde Sognehus, lille sal

Deltagere:

Pauline Rasmussen (PAR), Nils Finken (NIF), Torben Mangelsen (TOM), Hugo Uhrskov
(HUU), Bjarne Larsen, Svend Åge Dahl (SVD), Erik Nielsen (ERN) og sognepræst Martin
Ravn (MAR). Medarbejderrepræsentant Ellen Kristiansen (ELK).
Sognepræst Victor Greve (VIG) udsendt som feltpræst i perioden 15/7-2017 – 15/3-2018

Afbud:

Dagsorden
0. Underskrift af referat fra tidligere møder.

Beslutning / Referat
Referat fra den 9/8-2017 underskrevet af: NIF, BJL, PAR, MAR,
TOM, HUU og SVD. ERN underskrev ikke referatet.
Referat fra den 30/8-2017 underskrevet af: NIF, BJL, PAR, MAR,
TOM og HUU. ERN og SVD underskrev ikke referatet, da det
ikke indeholdt deres ønskede bemærkninger
Efterskrift 1. - med henvisning til godkendt og underskrevet forretningsorden for Jørlunde menighedsråd jf. §12. Stk. 4.:
”Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller af andre grunde vægre sig ved at underskrive
protokollen”.
Efterskrift 2. Begge referaters beslutninger blev af referenten
læst op punkt for punkt under mødet, og der fremkom ikke
yderligere bemærkninger. Bemærkningerne fra ERN og SVD
fremkom først efter udsendelsen af referaterne.

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Kommende aktiviteter (MRA).

MAR opsummerede aktiviteterne fra sidste møde. Når
børnekoret deltager i kirken, må der gerne klappes.
Ad 2.1.: Orientering fra mødet med NK Løn og Regnskab taget
til efterretning. Rykkergebyrer betales af NK Løn og Regnskab
tilbage til JMR iht. aftale.

2.1. Resume fra møde med NK Løn og Regnskab A/S 15.
september 2017 (NIF/BJL).

3. 3.1. Åben kirke eller lukket kirke?
Skiltning af graverbygning og WC forbedres. Action: NIF og
ERN. Der er ikke afsat midler på budgettet og finansieres
derfor af kassebeholdningen (likvide aktiver). Godkendt på
sidste møde. Status.
3.2. Udskiftning af låse jf. tidligere MR-beslutning.
3 stk. nye systemlåse til kirken og 3 stk. nye systemlåse til
graverbygningen. Action: ERN. Ens nøgler til kirken og graverbygningen. Der er ikke afsat midler på budgettet og
finansieres derfor af kassebeholdningen (likvide aktiver).
Godkendt på sidste møde. Status.

Ad 3.1.: Pågår

Ad 3.2.: Låsene i kirken og i graverhuset er udskiftet med nye.
5 nøgler udleveres til: Graver, Kirketjener/Kirkesanger,
organist, sognepræst og Kirkeværgen. Ekstra nøgle opbevares
på Kirketjenerens kontor. Kontaktpersonen (PAR) får nøgle til
Kirketjenerens kontor.

4. Kirkeblad 2018 og distribution i 2018.
Beslutning fra sidste møde:
Kirkebladet fastholdes i 2018; dvs. udkommer 4 gange i 2018 Bladkompagniet kontaktes med hensyn til et skriftligt tilbud for
som i de tidligere år. Bladkompagniet forestår distributionen i distribution i 2018. De praktiske ting mellem Stensby Tryk og
2018 jvf. tilbud på 6,12 kr. inkl. moms ved 1.000 stk. med
Bladkompagniet afklares af SVD; bl.a. adresseliste for omdeling
udgangspunkt i 8 sider pr. blad. Merudgiften i 2018 på ca.
mv.
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gen i 2018 (likvide aktiver).
5. 5.1. Arbejder på grundlag af provstesynet. (ERN)
 Vindue bag alter istandsættes
 Vindue udvendig i kirken males
 Vinduer og døre i graverhuset males
 Mønning på stald ved præstegården udbedres.

Ad 5.1.: Tilbud på mønning ca. 6.000, - eksl. moms. Godkendt
og arbejdet igangsættes straks. Action: ERN.
Beløbet er ikke budgetlagt i 2017. Finansieres af likvide midler
(Kassebeholdningen).

Indstilling: Påbegyndes snarest. Action: ERN.
BJL udsendt synsprotokoller til JMR 07.09.2017

Øvrige arbejder udføres i 2018.

5.2. Status for optælling af materiel, indbo etc. (Erik).
Graverbygningen er færdigoptalt. Arbejdet pågår og
fortsætter med de øvrige bygninger. Hvor er lamperne fra
konfirmandstuen og møblementet fra præstekontoret i
præstegården? Action: ERN.
ERN har fået nøglen til præstegården af BJL.
Status.

Ad 5.2.: Optælling pågår i sognehuset. Lamper fra
konfirmandstuen (8 stk.) og inventar fra præstekontor
eftersøges. Action: ERN

Ad 5.3.: Taget til efterretning
5.3. Energimærkning. 3 rapporter modtaget (ERN)
Energikonsulenten har været i Jørlunde (sammen med ERN).
Energirapporterne er omsider modtaget i DAP 07.09.2017:
 Bygaden 17 (Præstegården)
 Bygaden 26 (Sognehuset)
 Bygaden 28 C (Graverbygning)
Til drøftelse.
6. Varmelegemer og ventilation til orgelet jf. tilbud fra
Frobenius
Beslutning fra sidste møde:
Der er ikke modtaget et egentlig tilbud; men udgiften er på ca. Intet nyt – afventer
4.500 kr. ekskl. moms for varmelegemer til orglet og eksklusiv
elarbejde. Udgiften er ikke budgetlagt i 2017 og finansieres af
kassebeholdningen (likvide aktiver).
Action: ELK. Status
6.1. Høj luftfugtighed er konstateret i kirken. Det undersøges, Ad 6.1.: Intet nyt - afventer
om der er ventilationsmuligheder i kirken, og om de fungerer.
Action: ERN og graveren. ERN melder tilbage til JMR, når dette
er undersøgt mv. Status
7. Jørlunde præstegård
Frederikssund Provstiudvalgs traf 6. september 2017 følgende
beslutning jf. PU’s referat, idet selve den nævnte rapport ikke
er modtaget ved JMR:
Provstiets bygningskyndige Søren Rassov har efter besigtigelse
udtalt, at bygningen ikke har en selvstændig bevaringsværdi, men at
den har kulturhistorisk værdi som del af bymiljøet. Den udvendige
vedligeholdelse vil fremover være ret bekostelig.
Jørlunde MR har meddelt at sognepræst Victor Greves udtalelse er
indgået i sagsbehandlingen.
PU's stillingtagen er at det ikke giver mening endnu en gang at bruge
mange penge på at rette op på en præstegård fra 1800-tallet.
Boligen er for stor efter moderne målestok. En ny bolig skal have en
vis tyngde for at kunne indgå i kulturmiljøet, hvilket husmodellen, der
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danner grundlag for MR's beregninger ikke har.
PU godkender nedrivning af præstegården.
PU beder MR snarest fremsende et skitseforslag til en ny præstegård
(med præstekontor), der indgår harmonisk i kulturmiljøet og
overholder lokalplanen.

Bemærk: PU’s opfølgende mail til JMR kan ses på DAP.
Indstilling 7.1: PPK-udvalget bemyndiges til at indhente tre
tilbud på nedrivning af præstegården, men valg af tilbud og
iværksættelse forudsætter godkendelse i JMR efter
klagefristens udløb. Den svenske kakkelovn skal bevares
intakt.

Ad 7.1.: Godkendt.
Salg af genbrugelige komponenter mv. fra præstegården skal
indgå i sagen; samt også eventuel genbrug af komponenter fra
den gamle præstegård kan indgå i ny tjenestebolig.

Indstilling 7.2:
KKP-udvalget anmodes om at klarlægge lokalplaners krav og
begrænsninger og inden for disse analysere mulige løsninger
for størrelse, placering, indretning og udseende af ny præstegård under hensyntagen til PU’s beslutning.

Ad 7.2.: JMR anmoder PU om et fællesmøde i sognehuset for
afklaring af ønsker til ny tjenestebolig med præstekontor iht.
PUs referat fra den 6/9-2017 punkt nr. 8.
Herefter tager JMR stilling til det videre forløb.
Det kan oplyses, at der ikke findes en lokalplan for området,
men en rammeplan.

8. Betaling for vand, varme og el i genhusningsboligen i
Bregnerød og Gilleleje
Beslutning fra sidste møde:
Udsættes
Sagen undersøges og belyses nærmere til næste møde iht.
modtaget mail fra provstisekretæren, bl.a. omhandlende
afregning af forbrugsafgifter (vand, varme (gas eller el) og el),
”som i Jørlunde”…. Action: BJL
10.1. NK Løn og Regnskab ved Ninna Kryger spørges igen om,
hvilken praksis der er anvendt af NK Løn og Regnskab og på
hvilket grundlag. Svaret forelå ikke til mødet. Action: NIF (BJL)
Bilag: Mail fra Ninna Kryger af den 05.09.2017
9. Datoer for foredragsrækken 2017/18 og takster. (BJL)
Datoer for foredrag er netop modtaget fra Jørlunde
Kulturforenings nyvalgte formand.

Kulturforeningen lejer sognehuset 8 mandage ifm. foredragsrækken 2017-2018 efter gældende takstblad (uden depositum)
Herved er lejen per gang kr. 3.000,00; - inkl. moms, dvs. kr. 500
mindre end tidligere. Der er ikke andre aftaler med Kulturforeningen. Godkendt.

9.1. Rotary Slangerup
Ad 9.1.: BJL orienterede om Rotary Slangerups brug/leje af
sognehuset (mandage).
Taget til efterretning.
10. Lukket møde:

11. Eventuelt


Valg til Frederikssund Provstiudvalg og til Stiftet (BJL).






MAR, NIF og ERN fjerner arkivmaterialer fra præstegården
BJL: Erhvervelse af gravsted på Jørlunde kirkegård
krediteres. Action: Graver og BJL
NIF: Til møde med Kirkeministeren i Frederikssund den
18/9-2017
Valg til PU og Stiftet for de næste 4 år (fra 1/11-2017) er
afgjort ved fredsvalg.
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Mødet slut kl. 22:10

Adgangsvejen op til kirken og kapellet. Der står meget
ukrudt mellem stenene. Vejen er udlagt som offentlig vej
og underlagt Frederikssund kommune. Jørlunde kirke
udfører glatførerbekæmpelse og snerydning og må nok
også tage sig af ukrudtet. Action: ERN
ELK: Stofbetrukne stole i sognehuset trænger til rensning.
Action: ELK
ELK: Æbles Dag den 8/10-2017. Her ønskes hjælp til det
praktiske. Denis, SVD og TOM hjælper til. TOM henter og
afleverer æblepresser.

Referent: Bjarne Larsen.
Referat: Hvert punkt oplæst af BJL og godkendt på mødet.

Huskeliste
 Ordinært møde i JMR onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19 i sognehuset.

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Nils Finken

______________________
Erik Nielsen

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Bjarne Larsen

________________________
Svend Åge Dahl

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Martin Ravn
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