JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Dagsorden & Referat
ÅBEN MØDE
Dato og tid: Onsdag d. 18. april 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), provst Eskil S. Dickmeiss (ESD) og medarbejderrepræsentant
Ellen Kristiansen (ELK). Provst Ove Kollerup, Glostrup Provsti

Afbud:

Victor Greve og Eskil S Dickmeiss, (provst Ove Kollerup deltog i stedet for Eskil S Dickmeiss)

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

2. Status for varsel om strejke og lockout

BESLUTNING / REFERAT
SVD har ikke modtaget referatet fra mødet med Fr-sund Kommune.
Meddelelse: Sognepræstens sygemelding forlænget til den 18.
maj 2018.
Ekstra punkt som pkt. nr.: 7.1. Konfirmationer 2018 Jørlunde.
Herefter – dagsorden godkendt.
Evt. strejke fra den 8/5-2018 og evt. lockout fra den 12/52018.

3. Budgetforslag 2019
Foreløbig driftsramme for budget 2019 er modtaget på DAP 14. Budgetforslag 2019 udsættes, da der er ændringer undervejs.
Kassereren bemyndiges til at foretage de nødvendige
marts 2018, og forslag/udkast til budgetforslag 2019
korrektioner, der gør at budgetforslag 2019 går i ”nul”. Præmien
forelægges JMR til behandling og præsenteres på offentligt
budgetmøde 8. maj 2018. Budgetforslag med noter er udsendt til Forsikringsenheden påsættes under fælles formål.
Budgetforslag 2019 med korrektioner udsendes til JMR indenfor
til JMR 1. april 2018.
1 uge. Endelig vedtagelse den 8. maj 2018 (Offentlig budgetBudgetforslag 2019 skal være afleveret senest 15. maj 2018
møde). Der henvises endvidere til punkt nr. 6. vedr. anlægsbudIndstilling: Behandling og vedtagelse.
get 2019 (Bilag 6.)

4. Anskaffelse af sikkert system til fælles kalender med inteUdsættes til næste møde
gration til ny hjemmeside, sogn.dk, aktivitetsgrupper etc.
Siden forrige MR-møde er rejst tvivl om vilkår ved ændret behov og fornyelse af kontrakten fra Churchdesk.
Indstilling: Der indhentes erfaringer fra andre sogne om ændret
behov og øvrige kontraktvilkår inden fornyet behandling i JMR.

5. Jørlunde præstegård
KKP-udvalget giver status.

6. Projekt Nyt tegltag på kirken
KKP-udvalget giver status.

Referat af KKP-udvalgets møde den 17. april 2018 udsendes til
JMR og Fr-sund provstiudvalg, samt til Morten Sørensen den
19/4-2018 af formanden for KKP-udvalget.
Det er usikkert om arbejdet kan nås i 2018 på grund af langsommelig sagsbehandling – primært hos Nationalmuseet og i Helsingør Stift. Der gøres også opmærksom på, at det er tvivlsomt
om anlægsbevillingen fra PU på 1,3 mio.kr. kan overholdes.
Merudgift må påregnes. Beløbet til merudgiften kendes ikke for
nuværende.
Ovennævnte påføres endvidere budgetforslag 2019 på bilag 6.
under anlægsønsker.
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7. Kommunikation ved sognepræstens forfald
Herunder aktuel konfirmationsundervisning og
konfirmationer.
Ekstra punkt:
7.1. Konfirmationer 2018 i Jørlunde

Kommunikationen ønskes forbedret fremover
Martin Ravn er vikarpræst for Victor Greve fra den 1/5 til og
med den 18/5-2018
Ad 7.1.: Der indkøbes 21 bibler til gave for konfirmanderne.
Udgift ca. 5.500 kr., der finansieres af likvide midler.
Godkendt.

8. Udlejning af sognehuset. Konkret bestilling vedr. 1. juni.
Se bilag.

Indstilling: Kontrakten godkendes som ønsket.

Kontrakten godkendt vedr. leje af sognehuset den 1. juni 2018
Afventer skrivelse fra PU (provsten) vedrørende udlejningspræmisser for sognehuset fremover.

9. Status for diverse sager
9.1 Ekstra rengøring i kirken.
9.2 Branddammen og dræn.

Ad 9.1. Udsættes
Ad 9.2.: Opgaven anses for at være løst. Der mangler nogle riste,
som skal anbringes i systemet snarest. Fakturering ikke modtaget.
9.3 Erhvervsmæssig virksomhed i præstegården og i de Ad 9.3.: NIF orienterede om fremsendt skrivelse til Stiftsøvrigheden.
efterfølgende genhusningsboliger.
Ad9.4.: Ellen Kristiansen valgt som formand. Aktivitetsudvalget
9.4 Aktivitetsudvalget.
har udsendt referat af udvalgets 1. møde. Der henvises til referatet og de foreslåede aktiviteter.
Taget til efterretning. Referatet lægges fremover på
hjemmesiden.
9.5 Status på synsarbejder 2018 – kirken og kirkegården – Ad 9.5.: Aftalt møde i Jørlunde vedrørende synsarbejder den
19/4-2018 kl. 09:00. Deltagere: ERN, BJL, DUH og MOS.
udsat fra sidste møde.
Ad 9.6.: BJL orienterede. Taget til efterretning. BJL deltager i
9.6 Status for skiftet til Kirkeadministration.
KAMs repræsentationsmøde den 14/5-2018

Repræsentantskabsmøde.

10. Tilbagelevering af effekter, som akut blev indkøbt i IKEA i
forbindelse med indflytningen i genhusningsboligen i
Bregnerød til MR samt indkøbt lampe fra Tibberuphøkeren samt loftslamperne fra konfirmandstuen og 2 stk.
støvsugere.
Indstilling: Sagen sendes tilbage til Provstiudvalget, da
Indstillingen taget til efterretning
forrige møde ikke har ført til en afklaring. Tilbageførsel af
udgifterne foretrækkes frem for tilbagelevering.
11. Betaling for abonnement og tv-kanaler i tjenesteboligen
JMR skal alene betale etablering, mens sognepræsten skal
betale abonnement og tv-pakke.
Indstilling: JMRs tilgodehavende fra 2014 til og med 2018 For indstillingen stemte 4.: NIF, PAR, TOM og BJL
Canal Digital og YouSee) opgøres og opkræves. Ref.: Prov- Imod stemte 2.: ERN og SVD
Hverken for eller imod stemte 1.: HUL
stens mail af 17. maj 2017 kl. 20.42. Bilagt.
Hermed er indstillingen godkendt

12. LUKKET MØDE
13. LUKKET MØDE

Referat 2018-04-18 ÅBEN

Side 2 af 3

JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

14. Eventuelt.

•
•
•
•

Mødet slut kl. 21:55

På ny rykker 1. fra HMN Gasnet vedrørende manglende
betaling af VIG på Bregnerød Byvej 13A i Farum
ERN orienterede om Folkekirkens IT og de problemer, det
har givet.
Ekstra nøgle til præstegården til Morten Sørensen.
Action: ERN
Beslutningen om gravstedsplaceringen på kirkegården
undersøges hos provstisekretæren om formalia er i orden.

Referent: Bjarne Larsen. Beslutning/referat læst op punkt for
punkt og godkendt på mødet.

______________________
Nils Finken

________________________
Erik Nielsen

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Bjarne Larsen

Afbud
______________________
Victor Madsen Greve

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Svend Åge Dahl
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