JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD (JMR)

Dagsorden og Referat
ÅBEN MØDE
Dato og tid: Onsdag d. 21. marts 2018 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), Victor Madsen Greve (VIG),
Svend Åge Dahl (SVD) og medarbejderrepræsentant Ellen Kristiansen (ELK)

Provst Eskil S Dickmeiss, (Overværer rådets møder til og med september 2018).
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af tidligere
referater.
1.1. Underskrivelse af Revisionsprotokollat vedrørende
ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår
for revisionsopgaven efter skift til PwC).
1.2. Underskrivelse af opdateret bilag til regnskabsinstruksen.
Indstilling: Til godkendelse

BESLUTNING / REFERAT
Dagsorden godkendt
Ad 1.1.: Jørlunde kirkekasse, Frederikssund Provsti.
Revisionsprotokollat behandlet, godkendt og underskrevet vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.
Ad 1.2.: Opdateret ”Bilag til regnskabsinstruks” godkendt og
underskrevet.
Ovennævnte 2 dokumenter sendes til PU og Kirkeadministration
samt til JMR.

2. Varsel om strejke og lockout
Mulige konsekvenser og nødplaner drøftes. Instruks til ansatte
Taget til efterretning
er givet 16. marts (læs
https://www.menighedsraad.dk/nyheder/2018/lockout-varseltil-medarbejdere/).

3. Budgetforslag 2019
Foreløbig driftsramme for budget 2019 er modtaget på DAP 14.
marts 2018, og forslag/udkast til budgetforslag 2019
forelægges JMR til behandling på mødet i april 2018 og
præsenteres på offentligt budgetmøde 8. maj 2018.
Budgetforslag 2019 skal være afleveret senest 15. maj 2018
Taget til efterretning
Indstilling: Ny dato for behandling tages til efterretning.

4. EU databeskyttelsesdirektiv ”GDPR” på vej: Orientering.
4.1 Anskaffelse af sikkert system til fælles kalender med
integration til ny hjemmeside, sogn.dk, aktivitetsgrupper etc.
Tilbud fra Churchdesk udsendes separat til JMR. Mere info:
www.churchdesk.com/da/
Indstilling: Churchdesk anskaffes snarest, idet det samtidig
anvises, hvorfra penge til anskaffelse og drift skal tages.

Formanden bemyndiges til at underskrive kontrakten med
forbehold overfor de modtagne bemærkninger fra rådet.
Kontrakt og vilkår sendes til hele JMR af formanden. Eventuelle
bemærkninger sendes herefter til formanden senest den 30/32018 kl. 20:00

5. Jørlunde præstegård
5.1 På grund af Victor Greves klage over nedrivning er JMR af
Biskoppen blevet anmodet om at genbehandle sagen trods et
enigt provstiudvalgs vurdering af klagen som "grundløs".

Ad 5.1.: Sognepræst Victor Greve fremførte mundtligt sine
synspunkter i præstegårdssagen. Udtalelsen i skriftlig form fra
Victor Greve er påført i sin helhed i forlængelse af dette referat
Herefter forlod Victor Greve mødelokalet under behandlingen af
dette punkt 5.2.

5.2 Jørlunde Præstegårds bevaringsværdi jf. kommunen.

Herunder en vurdering af, hvad der skal til for, at en ny bygning Referat fra mødet med Frederikssund Kommune modtaget den
21/3-2018 sendes til hele JMR.
evt. vil kunne indgå harmonisk i kulturmiljøet.
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Indstilling: KKP-udvalget pålægges at komme med forslag til

Dagsordenens indstilling blev sat til afstemning.

størrelse, indretning, udseende og prisoverslag på nyopført
For indstillingen stemte 5.: NIF, PAR, BJL, TOM og HUL
præstebolig, så Frederikssund Kommune kan forelægges ansøgning om nedrivningstilladelse på fuldstændigt grundlag samt Imod indstillingen stemte 2.: ERN og SVD.
menighedsrådets forslag til ny præstebolig på stedet.
Denne beslutning skal afstemmes med Frederikssund provsti- Herved er indstillingen godkendt og skal afstemmes med
Frederikssund provstiudvalg, inden arbejdet igangsættes.
udvalg, inden arbejdet igangsættes.
(Sognepræsten er inhabil og skal forlade mødelokalet under
Victor Greve deltog ikke i behandlingen og ikke i afstemningen.
behandlingen af dette punkt).
BJL afleverede nøglen til præstegården til ERN

6. Erhvervsmæssig virksomhed i præstegården og i de
efterfølgende genhusningsboliger

Sognepræst Victor Greve oplyste på direkte spørgsmål fra BJL, Biskoppen har pålagt provsten at bede Victor bringe forholdet i har der i din tid foregået erhvervsmæssig salg (virksomhed) fra
de offentlige lokaler i præstegården, samt fra genhusningsboliorden. Status er ikke menighedsrådet bekendt.
gen i Bregnerød i 2017?
Indstilling: Jørlunde menighedsråd ønsker af sognepræsten
oplyst, om der har foregået erhvervsmæssig virksomhed fra de Sognepræst Victor Greve svarede: Nej.
offentlige lokaler i Jørlunde præstegård, samt også i Bregnerød i Det blev oplyst, at ansøgning om tilladelse er sendt til Stiftsøvrigheden. Afventer p.t. svar.
2017 udført af præstefamilien iht. registrerede cvr-numre.

7. Genhusningsbolig nærmere kirken aht. nærhed til
menighed og kirke, mulighed for samtaler, væsentlig besparelse
til husleje og græsklipning, lavere opvarmningsudgifter for
sognepræsten og væsentlig besparelse for kirkekassen –
JMR drøftede sagen, og der arbejdes videre på en mulig løsning
skønsmæssigt ca. 125.000 kr. årligt i besparelse.
i gensidig respekt.
Indstilling: Til drøftelse.

8. Facebooksiden ’Jørlunde Kirke’
Indstilling: Indlæg, der kan opfattes som menighedsrådets,
skal forinden være godkendt af menighedsrådet. Indlæg fra
enkeltpersoner – præst, kirketjener eller enhver anden – skal
have personens eget navn som afsender.

9. Status for diverse sager - opfølgning
9.1 Ekstra rengøring i sognehuset.
9.2 Branddammen. Klage til Frederikssund Kommune over

Indlæg til facebooksiden Jørlunde Kirke sendes til Ellen, der
lægger indlægget ind på facebooksiden.

Ad 9.1.: Arbejdet afsluttet. Brugt 9 timer i alt.
Ad 9.2.: Arbejdet pågår i øjeblikket. Ole hansen holdes

manglende action fra JMR om dræn og markafløb.
orienteret. Action: ERN.
9.3 Utæt vandinstallation i sognehuset. I 2017 er der brugt Ad 9.3.: Arbejdet er lavet
394 m3 vand mod 53 m3 i 2016. Status for reparation af løbende toilet i sognehuset.
9.4 Status for månedlige aflæsninger af vand og el. Er det Ad 9.4.: Taget til efterretning
natlige vandforbrug i præstegård eller sognehus undersøgt
efter vandværkets henvendelse af 14. marts?
9.5 Aktivitetsudvalget:
Ad 9.5.: Afventer 1. møde i aktivitetsudvalget. Planlagt 3 caféPlan for to musikgudstjenester og en koncert? Øvrige?
møder mere i foråret 2018.
Erfaringer fra de første to fredagscaféer.
9.6 Udlejning af sognehuset.
Ad 9.6.: Allerede indgåede kontrakter/aftaler fastholdes.
Afventer nye retningslinjer for brug af sognehuset fra PU.
9.7 Skift af regnskabsfirma. Skiftet ser ud til at forløbe fint. Ad 9.7.: Orienteringen taget til efterretning
Nye procedurer og kontroller (af autorisationer og lønforhold
m.v.) er indført.
9.8 Opdateret inventarliste for præstegården: Kirkevær- Ad 9.8.: opdateret inventarliste vedrørende præstegården
gen fremlægger opdateret inventarliste for præstegården til
udsendt af ERN, (dog ikke modtaget den 21/3-2018)
orientering for JMR.
9.9 Status for genstande udlånt til Martins brug: MobilteSide 2 af 3
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lefon er afleveret til Victor. PC og modem og nøgler på kirketjeners kontor.
Indstilling: Alt skal føres på inventarlisterne, og kopi af de date- Ad 9.9.: Taget til efterretning
rede og attesterede lister skal opbevares elektronisk på DAP.
9.10 Status på synsarbejder 2018 – kirken og kirkegården Ad 9.10.: ERN kontakter Morten Sørensen og aftaler et møde i
fra sidste møde. Action: ERN
Jørlunde med deltagelse af Denis Uth Hansen og BJL.

10. Tilbagelevering af effekter, som akut blev indkøbt i IKEA i
forbindelse med indflytningen i genhusningsboligen i Bregnerød Helt uafklaret. Tilbagesendes til Frederikssund provstiudvalg.
til MR samt indkøbt lampe fra Tibberuphøkeren samt loftslamperne fra konfirmandstuen og 2 stk. støvsugere.

11. LUKKET MØDE
12.
13.
14.
15.
16. Eventuelt.
SVD udtrykte utilfredshed med, at der i kirken i søndags blev
refereret fra et lukket møde (februar 2018)
ELK: Frobenius kommer og stemmer orglet inden Påske.
VIG: Ønsker kristelig Dagblad. Action: NIF
VIG: Headset virker ikke i den store sal. Action: ERN
Vinduer i den lille sal bør efterses og repareres.

Mødet slut kl. 22:15

Referent:

Bjarne Larsen. Ad referat: Punkt for punkt læst
op under mødet og godkendt

Referatet færdigt den 22. marts 2018. Afventer udtalelsen fra sognepræst Victor Greve

______________________
Nils Finken

________________________
Erik Nielsen

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Bjarne Larsen

______________________
Victor Madsen Greve

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Svend Åge Dahl

Udtalelse fra Victor Greve jf. punkt nr. 5.1 – Jørlunde præstegård. Modtaget den xx.03.208
I skrivende stund søndag den 25. marts 2018 kl.: 15:30 er udtalelsen ikke modtaget af referenten.
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