JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Dagsorden & Referat
Dato og tid: Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 19:00
Sted:

Jørlunde Sognehus, lille sal

- med tilhørere.

Deltagere:

Nils Finken (NIF), Erik Nielsen (ERN), Pauline Rasmussen (PAR), Bjarne Larsen (BJL), Torben
Mangelsen (TOM), Hugo Uhrskov Larsen (HUL), Svend Åge Dahl (SVD), provst Eskil S.
Dickmeiss (ESD) og medarbejderrepræsentant Ellen Kristiansen (ELK).

Afbud fra:

Victor Madsen Greve (VIG) og provst Eskil S. Dickmeiss (ESD)

DAGSORDEN
BESLUTNING / REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af tidligere
ERN og SVD kan ikke godkende dagsorden. ERN og SVD ønsker
referater.
Victor Greves sygemelding forlænget til 24. juli 2018.

den udsendte skrivelse lagt på hjemmesiden og udsendt
sammen med referatet.
Formanden oplyste hertil, at ERN og SVD’s skrivelse vil blive
kommenteret.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Håndtering af persondata
1. Læs cirkulæret om fælles dataansvar og databehandleraftalerne på DAP. Alle, som får adgang til personoplysninger, har pligt til at gøre sig bekendt med de til enhver tid
gældende regelsæt på persondataområdet.
2. JMR persondatapolitik er lagt på hjemmesiden.
3. Adgang til forskellige dele af DAP er gennemgået og juAd 1., 2. og 3. godkendt.
steret som pålagt af Kirkeministeriet.
Indstilling: JMR persondatapolitik godkendes.

3. JMR tilgodehavender
3.1. Gravstedsaftaler.

Ad 3.1.: 14 restancer per 29/5-2018. Graveren har rykket
for betaling.
3.2. Forbrugsafgifter i præstegård og genhusningsboliger. Ad 3.2.: Endnu ikke afklaret. Indbetaling mangler.
3.3. Status for aftale herom med provst, Præsteforening Ad 3.3.: 2. møde med provst og præsteforeningen aftalt til
og JMR efter møde 20. april 2018.
den 27/6-2018 kl. 13:00 i Stenløse.
3.5. Rengøring i genhusningsboliger uden offentlige loka- Ad 3.5.: Der fremsendes 2 regninger til sognepræsten.
ler.
3.6. Egenbetaling for iPhone7.
Ad 3.6.: BJL stillede forslag om, at den fremsendte regning
til sognepræsten på ca. 3.900 kr. fastholdes.
For forslaget stemte 4.: NIF, BJL, PAR og TOM
Imod forslaget stemte 2.: ERN og SVD.
Hverken for eller imod 1.: HUL
Forslaget vedtaget.
3.7. Tv-pakke (abonnement) i genhusningsbolig Bregne- Ad 3.7.: Skæringsdato den 1/1-2018, dvs. efter den 1/1rød. Evt. indberetningspligt til Skat.
2018 betaler sognepræsten sine valgte TV-pakker selv. Før
den 1/1-2018 indberetter JMR det udbetalte beløb til
sognepræstens valgte TV-pakker til skat.
Ovennævnte godkendt.
Indstilling: Behandling og vedtagelse.
BJL ønskede skæringsdatoen til den 1/1-2017.
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4. Forslag til forbrugsaftale
Menighedsrådet udarbejder forslag til forbrugsaftale, som Forslag til forbrugsaftale sat til afstemning.
skal godkendes og underskrives af JMR ved formanden og For forslaget stemte 5.: NIF, BJL, PAR, TOM og HUL
af sognepræsten. Herefter skal aftalen godkendes af PU. Imod forslaget stemte 2.: ERN og SVD.
Bilag: Forslag til forbrugsaftale.
Indstilling: Til godkendelse.

Forbrugsaftalen hermed godkendt af JMR. Sendes via
provsten til Victor Greve for underskrivelse.
Herefter til endelig godkendelse i Frederikssund provstiudvalg

5. Tilladelse til erhvervsvirksomhed i tjenesteboligen.
Status for Stiftsøvrighedens svar på dokumentation for erhvervsvirksomhed i præstegården med supplerende dokumentation om større mængder gaveartikler i præstegår- Afventer stadigvæk svar fra Helsingør Stiftsøvrighed.
dens udlænge.
6. Jørlunde præstegård
6.1. KKP-udvalget har af JMR fået til opgave iht. referatet
af 21.03.2018 pkt. nr. 5. med 5 stemmer for og 2 imod at
gennemføre den godkendte indstilling.
Indstilling: Beslutningen fastholdes, idet JMR ikke ønsker at for- Den tidligere trufne beslutning i JMR fastholdes.
sinke processen ved at inddrage yderligere konsulenter og/eller For fastholdelse af tidligere beslutning stemte 5.: NIF, BJL, PAR,
TOM og HUL
andre fagfolk.
Imod fastholdelse af tidligere beslutning stemte 2.: ERN og SVD.
Den tidligere beslutning fasholdt.
ERN ønsker følgende tilført referatet (eftersendt d. 15/6-2018):
Tage provstens forslag op igen til drøftelse igen og afstemning
om at tage kontakt ,
Til Lundby-Krostrup og Snostrup med henblik på andre fagfolks
vurdering af Jørlunde Præstegård .
Renovering . Se bilag.
Nedrivning . Se bilag .

6.2. Genhusning i eller nærmere sognet jf. referatet af 21. Ad 6.2.: Udsættes
marts 2018 pkt. nr. 7. – genoptagelse.
7. Status for ugentligt tilsyn med præstegården
Besluttet på mødet 20. december 2017 ad pkt. 6.5.
8. Græsklipning i genhusningsbolig Bregnerød
Løn- og forsikringsforhold.
Indstilling: Kirkeværgen arrangerer udlån af benzintrimmer

9. Køb af supplerende service til sognehuset
(tilbud tidligere udsendt).
Indstilling: Tilbuddet accepteres. Aktion: ELK

Kirkeværgens orientering taget til efterretning.
Indkøb af buskryder til ca. 2.000 kr. godkendt. Action: ERN.
Indkøbet foretages i samråd med graveren.
NIF aftaler opgaven med Jonathan

Godkendt – ca. 5.000 kr.; - inkl. moms. Action: ELK

10. Årsregnskabet for Jørlunde Sogn 2016.
PU har anmodet om menighedsrådets godkendelse.
Indstilling: JMR meddeler PU, at årsregnskab 2016 anses
for godkendt jf. referat af 28. februar 2017 med teksten Taget til efterretning
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”Årsregnskabet er blevet behandlet og godkendes med
vedhæftede kommentarer fra BJL og NIF.”
11. Budgetsamråd den 12. juni 2018 i Udlejre
Orientering gives på mødet.

NIF orienterede fra budgetsamrådet i Udlejre den 12/6-2018.
Ingen ændringer i forhold til det vedtagne budgetforslag 2019 i
JMR tidligere på året.
Taget til efterretning

12. LUKKET MØDE
13. LUKKET MØDE
14. LUKKET MØDE
15. LUKKET MØDE
16. Eventuelt.
ELK: Kirkens historie i kun tekst vil blive krydret med billeder.

Mødet slut kl. 21:42

Referent:

Bjarne Larsen. Referat af hvert punkt (punkt for
punkt) blev læst op og godkendt.

______________________
Nils Finken

________________________
Erik Nielsen

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Bjarne Larsen

______________________
Victor Madsen Greve (afbud)

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Svend Åge Dahl

Efterskrift til referatet:
I henhold til punkt nr. 1. Godkendelse af dagsorden hermed følgende tilføjelse til referatet:
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Skrivelse fra Erik Nielsen og Svend Åge Dahl:
PUNKTER TIL DAGSORDENEN FOR JM’S MØDE DEN 13. JUNI 2018 KL. 19:00
Præstegården
Tage provstens forslag op igen til drøftelse og afstemning om at tage kontakt til Lyndby-Krostrup og Snostrup
med henblik på andre fagfolks vurdering af Jørlunde Præstegård.
Der er jo ingen tvivl om, at hvis man kan få bugt med skimmelsvampen og renovere præstegården, vil det være
væsentlig billigere end at rive den ned og bygge nyt, og tidshorisonten for at få præstefamilien tilbage i vante
omgivelser og få aktiviteterne i gang igen vil være meget kortere. (F.eks. præstens tiltag med grundlovsmøde i
præstegårdshaven har tidligere år samlet omkring 50 mennesker, mod kun ca. 16 mennesker i år. Ligeledes er
der ikke mere aktivitet i andre arrangementer, så som sommerhøjskole, filmklub og foredrag).
Uanset hvad de skimmelsvampskyndiges konklusion er på præstegården, vil det fremskynde processen og give
en hurtigere afklaring med henblik på at stå bedre rustet over for Frederikssund kommune, hvad enten det
bliver renovering eller nedrivning.
Vi har to scenarier:
Den ene er nedrivning, men Frd.sund kommune har erklæret præstegården som bevaringsværdig, og præstegården kan derfor ikke bare rives ned. I tilfælde af, at konklusionen bliver, at præstegården skal rives ned, vil
Frd.sund lave en lokalplan, så den ny præstegård passes ind i området, både m.h.t. udseende af bygning og
have. Desuden vil Roskilde museum forlange udgravning, hvilket JM skal betale. Alt i alt, vil det blive en meget
langsommelig, tidskrævende og dyr proces.
Den anden er renovering – som vil være en billigere løsning og hurtigere give os præstefamilien tilbage (var
denne løsning blevet valgt fra start, kunne præstegården have været færdig og klar til indflytning nu). Det er
værd at blive mindet om, at det er JM opgave at give præsten de mest fordelagtige arbejdsbetingelser til
glæde for sognet, så vi kan få fortsat gang i de aktiviteter, der er blomstret op under vores sognepræst, men er
dalet i hans fravær.
Victors arbejdstelefon/internetabonnement:
Vi indstiller, at præsten får til lov at bibeholde sin arbejdstelefon, så han kan fortsætte med sit arbejde – ikke
mindst nu, hvor JM har besluttet, at de ikke vil betale for hans internetabonnement i Bregnerød?*) Da Victor
p.t. er delvist sygemeldt, er det urimeligt at bede ham om dagligt at køre til Jørlunde Sognehus for at checke
og besvare mails, og det er derfor vigtigt, at han har en arbejdstelefon.
*) M.h.t. TV og internetabonnement har JM kontaktet Victor skriftligt med en 3 mdrs. frist, så han fik mulighed
for at ændre det?
Græsslåning i Bregnerød:
Erik har set, at græsset ikke er blevet slået/taget med en buskrydder i udkanten i græsplænen, hvilket afstedkommer, at den nyplantede hæk nu er lavere end græsset og har det skidt. Desuden er terrassen fyldt med
ukrudt.
Hvad er i øvrigt timelønnen for græsslåning, og er der tegnet forsikring for arbejdsskade?
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Udgift i forbindelse med advokat
Hvad har det kostet JM for deltagelse af advokaten, som var med til formøde og til møde med biskoppen i Helsingør?

Kommentarer til Erik Nielsen og Svend Åge Dahls skrivelse til dagsorden for JM’s møde 13/6-2018

Vedr. ”Præstegården” og aktiviteter
Det drejer sig ikke kun om skimmelsvamp, men også gennemgribende opstigende fugt i ydervæggene og
konstateret råd i tagkonstruktionens spærfødder og etagebjælker. Endvidere er der fundet miljøfarlige stoffer
såsom PBC og zink.
Det er ukorrekt, at det vil være væsentlig billigere at renovere præstegården end at nedrive den eksisterende
præstegård og opføre en ny, moderne og energivenlig tjenestebolig med præstekontor. Ikke mindst på langt
sigt.
Grundlovsmødet i 2017 blev aflyst af Victor Greve selv og ikke af menighedsrådet.
Sommerhøjskolen i 2017 blev også aflyst af Victor Greve selv - uden begrundelse. I 2018 bliver der ikke
afholdt sommerhøjskolen på grund af sognepræstens sygemelding.
Der bliver nævnt foredrag, men Jørlunde menighedsråd har slet ikke afholdt foredrag, siden Victor Greve
tiltrådte. Her tænkes der nok på Kulturforeningens foredrag. Det er ikke et anliggende for Jørlunde
menighedsråd. Kulturforeningen lejer sognehuset til disse foredrag.
Det er ikke vores opfattelse, at tilkaldelse af yderligere skimmelsvampkonsulenter vil fremskynde processen.

Vedr. ”Vi har to scenarier”
Frederikssund Kommunes administration har fået udtalelse fra to såkaldte eksperter, som efter en meget
overfladig besigtigelse udefra udtaler at præstegården er bevaringsværdig. Frederikssund Kommunes politiske
system har ikke behandlet sagen; dvs. at der er på nuværende tidspunkt ikke er truffet en endelig beslutning.
Hvis der bliver truffet en endelig beslutning om bevaringsværdig, er der mulighed for at klage over denne
beslutning.
Umiddelbart er det ikke nødvendigt at udarbejde en lokalplan, hvis en ny præstegård opføres på samme sted
som den gamle og i øvrigt overholder kommunerammeplan B 3.23.
Det vil være usandsynligt, at der skal foretages udgravninger, som der bliver angivet i skrivelsen, da en ny
bygning opføres på den gamles område og ikke andre steder.
Det lyser ud af skrivelsen, at de to skribenter ikke respekterer de demokratiske spilleregler, men prøver på alle
mulige måder at sabotere og obstruere en fuldt lovlig beslutning om nedrivning. Ud af 7 stemmeberettigede
stemte 2 (de to skribenter) for at renovere præstegården. For at nedrive præstegården og bygge en ny stemte 4
for, mens 3 stemte imod. Denne indstilling blev sendt til Frederikssund Provstiudvalg (endelig godkendende
myndighed). Et enstemmigt Provstiudvalg besluttede at nedrive præstegården og bygge en ny. Det er
demokratiets regler.

Vedr. ”Victors arbejdstelefon/Internetabonnement”
Det er usandt, hvad der er skrevet af de to skribenter. Jørlunde menighedsråd har på intet tidspunkt besluttet,
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at sognepræsten ikke skal have sin arbejdstelefon (mobil) eller fastnettelefonen, som menighedsrådet i øvrigt
betaler.
Valg og betaling af TV-pakker er en udgift, som sognepræsten jf. tjenesteboligcirkulæret selv skal betale.
Internetopkobling er et anliggende for Jørlunde menighedsråd.
Jørlunde menighedsråd har ikke kontaktet sognepræsten skriftligt med 3 måneders varsel om ovennævnte. En
ugyldig ordning skal nemlig ikke varsles opsagt, men kan umiddelbart ophæves jf. jurister i Landsforeningen af
Menighedsråd.
Det er ukorrekt i skrivelsen, at en sygemeldt/ikke sygemeldt sognepræst dagligt skal køre til Sognehuset for at
checke og besvare mails. Både mobiltelefon og bærbar pc er til rådighed for præsten på hjemadressen, og
under sygemelding er alle præstens opgaver vedr. sognet jo ophævet.
Vedr. ”Græsslåning i Bregnerød” (genhusningsboligen)
I bund og grund er det vel kirkeværgens arbejde, der her er tale om. Formanden har dog fået arrangeret, at
græsklipningen i 2018 kan gøres væsentlig billigere end i 2017 (ca. 25.000 kr.). Det med højt græs ved hækken
kan vel ordnes. ”Terrassen er fyldt med ukrudt”. Det er vel en almindelig vedligeholdelse, som efter vor
opfattelse er sognepræstens opgave – lige såvel som at rense tagrender årligt.
Menighedsrådets formand har antaget en 20-årig ung mand (med kendskab til brugen af maskiner) til at slå
græsset på timebasis. Timeløn 140 kr. Alle ansatte er omfattet af gældende forsikring.
Vedr. ”Udgift i forbindelse med advokat”
Dette behandles og oplyses på LUKKET møde. Der er 2 sager, hvor advokat er anvendt. Den ene er
præstegårdssagen, som står i referatet fra den 20/12-2017: Her godkendtes enstemmigt (inkl. de to skribenter)
at antage advokatbistand til præstegårdssagen. Med hensyn til den anden sag var der flertal for at antage
advokatbistand.
Dato: 14.06.2018
Nils Finken / Bjarne Larsen / Pauline Rasmussen / Torben Mangelsen
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