JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Dagsorden & Referat
Dato og tid: Onsdag d. 19. september 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 Denis Hansen (DEH)

Afbud:

Denis Uth Hansen (DEH)

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af tidligere
referater.
1.1. Manglende underskrivelse af referater er i strid med
menighedsrådets forretningsorden.
1.2. Underskrivelse af referater umiddelbart efter hvert mødes
afslutning som foreskrevet i Lov om Menighedsråd.
Indstilling: Fremtidig procedure besluttes.

BESLUTNING / REFERAT
Tidligere referater underskrevet, med én undtagelse:
SVD vil ikke underskrive referaterne. Iht. Lov om Menighedsråd
skal referatet underskrives efter hvert møde. Dette rejst af SVD
Formanden kontakter Helsingør Stift desangående for at få en
afklaring.
Eskil (provsten) finder ikke at pkt. nr. 8.5 og 8.6 (lukket møde)
skal stå på dagsordenen. Punkt nr. 8.5 og 8.6 tages op igen
under lukket møde.
Eventuelt flyttes op før lukket møde – som punkt 8. Lukket
møde ændres herved til punkt 9.
Hermed er dagsordenen godkendt.
Efterskrift: Forretningsorden godkendt og underskrevet af alle.
§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; dvs. referatet.

2. Retningslinjer for udlejning af sognehuset. Nyt fra provPU udarbejder en vejledning for udlejning af sognehuse. Er på
stiet?

PUs dagsorden for førstkommende møde. Når vejledningen fra
PU haves, udarbejder JMR nye specifikke retningslinjer for
udlejning af sognehuset.

3. Håndtering af listen over sognebåndsløsere.
Kirkebladet endnu ikke sendt til disse.

VIG følger op. Sigtet er en labels-liste ifm. udsendelse af
Kirkebladet

4. Identifikationskrav fra Nordea.
Seneste mailkorrespondance fremlægges på mødet.

Orienteringen taget til efterretning

5. Jørlunde præstegård
Frederikssund Kommune har valgt at forelægge sagen for byrå- VIG ønsker tilført referatet følgende:
det til afgørelse, idet administrationens indstilling om at give til- VIG anførte en række oplysninger, som Fr-sund Kommune har
fået, som ikke er retvisende og mangler derudover en række
ladelse til nedrivning ikke gik igennem.
Indstilling: KKP-udvalgets skitseforslag til F’sund Kommune er dokumenter/oplysninger i sagen.
del af udvalgets forberedende arbejder, mens ny præstegårds VIG savner åbenhed og gennemsigtighed fra KKP-udvalget og
indretning lægges op til hele JMR’s behandling og beslutning, resten af JMR.
VIG undrer sig over, at formanden udtaler, at hans klage har lagt
når kommunens svar er modtaget.
måneder til forløbet og alligevel laver sagsbehandling overfor Frsund Kommune.
Der henvises til KKP-udvalgets referat af den 17. april 2018.
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Jørlunde præstegård fortsat

Hertil ønsker BJL tilført referatet følgende:
Det er bekymrende, at VIG mistænkeliggør arbejdet i KKPudvalget, der er udført i overensstemmelse med Frederikssund
provstiudvalg.

6. Aktivitetsudvalget
Fremlæggelse af budget for aktivitetsudvalget. Plan for annon- VIG og SVD følger op på aktivitetsudvalgets arrangementer i
cering.
resten af 2018. Melder snarest tilbage til JMR; - inkl. økonomi.

7. Plan for konfirmandundervisning
Datoer og tider. Behov for forberedelse af lokale.

Datoer for konfirmandundervisning sendes til PAR af VIG.
Behov for budget rejses på relevant MR-møde.
Efterskrift:
Budget 2018 for konfirmander sendt til VIG af BJL den 19.09.18

8. Eventuelt
JMRs møde i oktober 2018 flyttet til den 25.10.2018 kl. 19:00
Mødet den 10.10.2018 hermed aflyst.
JMRs møde i november 2018 flyttet til den 28.11.2018 kl. 19:00
Mødet den 14.11.2018 hermed aflyst.
JMRs møde i december 2018 den 19.12.2018 kl. 19:00 er aflyst
Ovennævnte mødeændringer lægges på hjemmesiden.
Action: NIF.
Dæksel foran sognehuset i asfaltbelægning gået i stykker.
Action: ERN
Opfølgning på synsarbejder 2018 – Kirken og Kirkegård.
Action: ERN.
BJL orienterede om projektet ”Nyt tegltag på kirken”. Der ventes
stadig på respons fra Nationalmuseet efter deres besigtigelse.
Når Morten Sørensen har modtaget rapport og pristilbud kan
projektet fremsendes til PU, der videresender til Helsingør Stift
for endelig godkendelse af projektet ”Nyt tegltag på kirken”.
PUs endelige udmelding for budget 2019 er modtaget.
PAR orienterede om den nye kirkesanger/kirketjeners opstart
den 1. oktober 2018 kl. 10:00 i sognehuset. De der ønsker at
deltage fra JMR giver PAR besked herom snarest.

9. LUKKET MØDE

Mødet slut kl. 22:12

______________________
Nils Finken
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Referent: Bjarne Larsen.

Punkt for punkt læst op under
mødet og godkendt

________________________
Erik Nielsen
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______________________
Pauline Rasmussen

________________________
Bjarne Larsen

______________________
Victor Madsen Greve

________________________
Hugo Uhrskov Larsen

______________________
Torben Mangelsen

_________________________
Svend Åge Dahl
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