JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Dagsorden & Referat
Dato og tid: Onsdag d. 15. august 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), Svend Åge Dahl (SVD), provst
Eskil S. Dickmeiss (ESD) og konstitueret medarbejderrepræsentant Denis Uth Hansen
(DEH).

Afbud fra:

Victor Madsen Greve (VIG), (Provsten har meddelt, at VIG ikke deltager i MR-møderne kirkeåret ud).
Denis Uth Hansen (DEH), Hugo Uhrskov Larsen (HUL) mødte kl.: 21:15 under Eventuelt.

DAGSORDEN
BESLUTNING / REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af tidligere
Dagsorden godkendt
referat. Velkommen til Denis som midlertidig
Fra lukket punkt på sidste møde: Beløbet til advokat er ex.
medarbejderrepræsentant.

moms. Dette påstod SVD ikke at være oplyst på mødet. SVD vil
ikke underskrive referatet fra sidste møde i JMR.
Efterskrift:
§12, Stk. 4. i Forretningsorden for JMR
Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller af andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

2. Gejstlig betjening under Victor Madsen Greves delvise
sygemelding
Orientering.

3. Aktivitetsudvalget (SVD)
Gudstjenester, fredagscaféer, koncerter, kordeltagelse, andet i resten af 2018. Budgetstatus.

Biskoppen over Helsingør Stift har konstitueret sognepræst
Anne Sofie Grandorf som sognepræst i Jørlunde Pastorat i
perioden 6. august til 31. august 2018 – begge dage inklusiv
med en beskæftigelsesgrad på 50%
Taget til efterretning
Aktivitetsudvalget vender tilbage senest fredag med program og
økonomi for perioden september, oktober og november 2018.

4. Økonomi:
1. Kvartalsregnskab 2018-2 (er udsendt af kassere- Ad 4.1.: Kvartalsrapport 2-2018 godkendt med de skriftlige
ren) til godkendelse med de tilsendte bemærknin- bemærkninger. Underskrives af formand og kasserer. Sendes til
PU og KAM.
ger.
2. Årsregnskabet for 2016 er færdigbehandlet af
Ad 4.2.: Taget til efterretning
Provstiudvalget, og JMR’s bemærkninger om uregelmæssigheder er taget til efterretning.
3. Kirkekassens tilgodehavender, status og opfølg- Ad 4.3.: Taget til efterretning
ning (Gravstedsaftaler, forbrugsafgifter i præstegård og genhusningsboliger, rengøring i genhusningsboliger, betaling for iPhone7)
4. Status for forbrugsaftale, der er godkendt af JMR. Ad 4.4.: Afventer respons fra VIG. Herefter til godkendelse i PU.
Action: Provsten
Afventer underskrift af sognepræsten og endelig
godkendelse af PU. Action: Provsten
5. TV-pakke i genhusningsbolig Bregnerød. Provsten
Ad 4.5.: Afventer svar fra Helsingør Stift
har omstødt JMRs enstemmige godkendelse. Afventer svar fra provsten på denne handling.

Side 1 af 3

JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

5. Kirkeblad og hjemmeside
1. Kirkebladet
2. Hjemmesiden

Ad 5.1.: Kirkebladet: NIF orienterede
Ad 5.2.: Hjemmesiden: NIF orienterede
Taget til efterretning
Indtil videre er formanden (NIF) ansvarshavende for Kirkebladet
og Hjemmesiden.

6. Legitimation til Nordea
”Nordea har brug for at få legitimeret rådsmedlemmerne og
vedlægger faktabladet ”Derfor stiller vi spørgsmål”, som beskriver,
hvorfor hvert medlem, som person med bestemmende indflydelse,
bliver legitimeret.
Dette kan ske nem hurtigt og sikkert via dette link (kræver Nem-ID):
https://www.nordea.dk/erhverv/bliv-erhvervskunde/nordea-iderhverv.html

Taget til efterretning

Alternativt at rådsmedlemmerne kontakter en Nordea filial, som så kan
tage en kopi af pas/kørekort + sundhedskort.”

7. Status for udlejning af sognehuset.
Midlertidigt stop for nye lejeaftaler, indtil provstiets
retningslinjer er modtaget, og ny kirketjener er tiltrådt.

Taget til efterretning

8. Græsklipning i Bregnerød.
NIF orienterede. Taget til efterretning.

9.
10.
11.
12.
13.

LUKKET MØDE
LUKKET MØDE
LUKKET MØDE
LUKKET MØDE
Eventuelt.
Distriktsforeningen har sendt invitationer til diverse
arrangementer. Action: NIF udsender til hele JMR.
Provsten orienterede fra PU-mødet dags dato; bl.a. om den
verserende præstegårdssag i Jørlunde. Dokumenter mv. tilsendt
Frederikssund Kommune af KKP-udvalget sendes til hele JMR.
Action: BJL

Mødet slut kl. 21:33

Referent: Bjarne Larsen.

Referat – punkt for punkt oplæst under mødet
og godkendt på mødet. Referat underskrives
på næste møde i JMR.

______________________
Nils Finken

________________________
Erik Nielsen

______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Bjarne Larsen
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______________________
Victor Madsen Greve (afbud)

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Svend Åge Dahl
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