JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Referat

ÅBEN MØDE

Dato og tid: Onsdag d. 17. januar 2017 kl. 19:00
Sted:

Jørlunde Sognehus, stor sal

Deltagere:

Nils Finken (NIF), Erik Nielsen (ERN), Pauline Rasmussen (PAR), Bjarne Larsen (BJL),
Torben Mangelsen (TOM), Hugo Uhrskov Larsen (HUL), Martin Ravn (MAR, uden
stemmeret), Svend Åge Dahl (SVD) og medarbejderrepræsentant Ellen Kristiansen

Indbudt:

Provst Eskil Simmelsgaard Dickmeiss (i kraft af tilsynsførende), Graver Denis Uth
Hansen til punkt 4. Budget 2018 – eventuelle korrektioner.

Afbud:

Eskil S Dickmeiss, Martin Ravn, Svend Åge Dahl

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af tidligere
referater.

BESLUTNING / REFERAT
Dagsorden godkendt. Referater underskrevet af de til stede
værende.
Ad 1.1.: Taget til efterretning

1.1 MAR ønsker følgende tilføjet vedr. pkt. nr. 5.1 fra mødet
20.12.2017: ”Sognepræsten er ikke stemmeberettiget.”
1.2 Bindende erklæring fra HUL om at forblive i menighedsrådet Ad 1.2.: Erklæring godkendt
efter flytning fra sognet.
Indstilling: Erklæringen godkendes.

2. Revision af regnskabet for 2016
Referat af 22.11.2017:
”Intet nyt i forbindelse med, at Provsten afklarer med Helsingør
Stift, om provstirevisor skal genoptage revisionen af Jørlunde
KK, regnskab 2016.”
Referat af den 20.12.2017:
”Afventer stadig svar fra Frederikssund Provsti og/eller
Helsingør Stift”

Intet nyt.

3. Anskaffelser - opfølgning
4.4 Arbejdsmiljøkrav vedr. bæring af kister.
Meget ens priser oplyst af DanSand og Spangkilde. Ombygning PU arbejder på sagen p.t., dvs. intet nyt.
af nuværende ikke mulig. Svar fra PU om fælles indkøb og rabatter afventes.

4. Budget 2018 – eventuelle korrektioner
Kassereren udsendte den 23.12.2017 budgetmateriale i excel- Kassereren gennemgik korrektionerne i budget 2018 og svarede
regneark med forklaringer til de forskellige budgetkolonner mv. på spørgsmål. Sommerhøjskolen 2018 ønskes bibeholdt som
angivet i budgettet med et underskud på 37.500 kr.
For stemte 1: ERN
Imod stemte 4: NIF, PAR, BJL, TOM
Hverken for eller imod stemte 1.: HUL
2 medlemmer fraværende: SVD og MAR (ikke stemmeberettiget
Hermed udgår Sommerhøjskolen i 2018 og budgetmidlerne
anvendes til andre formål i budget 2018.
4.1 Indstilling, at det endelige af PU vedtagne budget 2018
Ad 4.1.: Korrektionerne godkendt. Det godkendte budget 2018
gennemgås og korrigeres i fællesskab.
med korrektioner ”fastlåses i pdf-format” og udsendes sammen
med referatet.
4.2 Indstilling, at regnskab 2017 indsættes i excel-regnearket, Ad 4.2.: Taget til efterretning
når det foreligger fra NK Løn og Regnskab – formentlig
primo februar 2018.
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4.3 Indstilling, at forslag til budget 2019 udarbejdes i excelregneark i fællesskab, når ovennævnte 2 punkter er
færdige.

Ad 4.3.: Taget til efterretning
Medarbejderrepræsentanten og graver forlod mødet efter dette
punkt.

5. Jørlunde præstegård
5.1 Efter rykker til Stiftet er JMR - pga. Victor Greves klage over
nedrivning - blevet anmodet om at genbehandle sagen trods et
enigt provstiudvalgs vurdering af klagen som "grundløs".
Referat af den 20.12.2017:
”Ad 5.1.: Der blev stillet forslag om, at en advokat med kendskab Ad 5.1.: Taget til efterretning
til Folkekirken gennemgår præstegårdssagen og derved rådgiver
Jørlunde menighedsråd. Godkendt enstemmigt.
(Sognepræsten er ikke stemmeberettiget).”
5.2 Provstiudvalget har behandlet præstegårdssagen den 10.
Ad 5.2.: PU udsat behandlingen af præstegårdssagen til februar
januar 2018. Det forventes, at der kan orienteres om sagen på mødet. Intet nyt.
mødet.
NIF orienterede om Victor Greves henvendelse til Frederikssund
Kommune (uden om Jørlunde menighedsråd, som ejer præstegården) om, at præstegården bliver registreret som
bevaringsværdig. Dette er foregået i oktober 2017.

6. Status for diverse sager - opfølgning
6.1 Varmelegemer til orglet, skumringsrelæ på kirkegårdsbelysning.
Referat af den 20.12.2017: Arbejdet pågår
6.2 Ekstra rengøring i sognehuset, januar 2018
Referat af den 20.12.2017: Kr. 4.000 er afsat til formålet
6.3 Kollektmidler. Der er overført kr. 2.200 til Folkekirkens Nødhjælp den 27.12.2017 jf. JMRs beslutning.
6.4 Fredagscafé i Sognehuset – fredag den 26. januar og fredag
den 23. februar 2018. kl. 13 - 15

Ad 6.1.: Orienteringen taget til efterretning. Der afholdes et
møde med elektrikeren. Action: ERN og NIF.
Ad 6.2.: Opstart den 23. januar 2018
Ad 6.3.: Taget til efterretning
Ad 6.4.: Taget til efterretning

7. Hvem administrerer Facebooksiden ’Jørlunde Kirke’?
Det er kritisabelt, at siden fremstår som kirkens officielle side
uden om menighedsrådet. Victor Greve er 8. januar 2018 pr.
mail blevet spurgt om, hvem der har oprettet hhv. administrerer
siden. Svar ikke modtaget ved dagsordenens udsendelse.
Indstilling: Sidens navn kræves ændret, så siden ikke repræsen- Indstillingen godkendt. Tages op igen, når der er nyt.
terer Jørlunde Kirke og/eller menighedsrådet, eller redaktionen
skal overlades til menighedsrådet. Navnet skal fremgå på den,
der repræsenterer/administrerer siden.

8. Alternativ genhusningsbolig
Da genhusningsboligen i Bregnerød ligger langt (17 km)
fra Jørlunde Kirke, koster 22.500 kr. pr. månedlig leje og
giver væsentlige udgifter til græsklipning, kan en 10 m2
større, helt nyopført bolig i to plan med stor terrasse i
Vinge, der ligger kun 5 km fra Jørlunde Kirke, og som koster 14.000 kr. i månedlig leje, være at foretrække og vil
være meget billigere i opvarmning for sognepræsten.
Årlig besparelse andrager ca. 125.000 kr. Til drøftelse.
Bilag vedhæftet.
9. LUKKET MØDE

JMR ønsker, at der arbejdes videre med denne alternative
genhusningsbolig i Vinge ud fra beskrivelsen i dagsordenen
For stemte 5.: NIF, PAR, BJL, TOM og HUL
Imod stemte 1.: ERN
2 medlemmer fraværende: SVD og MAR (ikke stemmeberettiget). Forslaget hermed vedtaget.
Dette fremsendes til sognepræst Victor Greve, Frederikssund
Provstiudvalg og til Helsingør Stift.
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10. Eventuelt.

Vandinstallationen i Sognehuset tjekkes snarest på grund af
eventuelle utætheder. Action: ERN. Aftalt, at vandmålere
aflæses månedsvis for at konstatere mulige utætheder, såsom
toiletter mv.

Mødet slut kl. 22:25

Referent: Bjarne Larsen
Punkt for punkt (Referat) oplæst under
mødet og godkendt.

______________________
Nils Finken

________________________
Erik Nielsen

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Bjarne Larsen

______________________
Martin Ravn

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Svend Åge Dahl
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