JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD
______________________________________________________________________________

ÅBENT MØDE Dagsorden / Referat
Dato og tid: Onsdag den 17. juni 2020 kl.: 19:00 Telefonmøde

Udsendt:

12.06.2020

Sted:

Hjemme privat. Menighedsrådsmøde - telefonmøde på grund af corona-krisen

Deltagere:

Nils Finken (NIF), Dorte Dideriksen (DOD), Pauline Rasmussen (PAR), Erik Nielsen (ERN),
Bjarne Larsen (BJL), Torben Mangelsen (TOM), Svend Åge Dahl (SVD) og Jan Eiring (JAE),
samt Marika Thinggaard (MAT) medarbejderrepræsentant

Afbud:

Nils Finken (NIF), Erik Nielsen (ERN) og Marika Thinggaard (MAT)

Telefonmøde: Sådan starter du telefonmødet op og forholder dig under selve telefonmødet:
•
•
•
•
•
•

1.

2.

3.

Nils Finken giver deltagerne en ottecifret mødekode – 3650 0001 Og det er gratis
Alle deltagere ringer 8111 1213 og indtaster herefter koden 3650 0001 på det aftalte mødetidspunkt
kl.: 19:00 onsdag den 17. juni 2020.
Når alle er koblet på mødet, er mødet i gang - og alle mødedeltagere kan deltage iht. den udsendte
dagsorden. Og husk ikke at tale i munden på hinanden. Lidt tålmodighed kræves.
Formanden leder mødet iht. dagsordenen og fremlægger punkterne. Herefter spørger formanden, om der
er nogen, der ønsker ordet. Og vi følger formandens talerække.
Forsøg at gøre indlæggene så korte og tydelige som muligt.
Når det enkelte punkt er behandlet – læser formanden referatet op til medlemmernes godkendelse.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden for telefonmøde
Undtagelsesvis afholdes nærværende møde som
telefonmøde. Forventes at blive det sidste.
Marika Thinggaard ønskes velkommen tilbage fra
barselsorlov

REFERAT
Bjarne Larsen leder mødet som næstformand
og fungerende formand
Dagsorden godkendt

Skyldigt tilgodehavende forbrugsafgifter - orientering
Betalingsbetingelser ikke overholdt 31/5. Udsendt rykker
d. 4/6 med varslet ved undladelse af betaling af det skyldige beløb, at sagen herefter uden yderlige overgives til
INKASSO, (Advokaternes Inkasso Service) m. kr. 48.149,70
Bilag: Rykkerskrivelse m. inkassovarsel udsendt d. 4/6-20

Dorte Dideriksen erklærede sig inhabil
Det kan oplyses, at det skyldige beløb på kr.
48.149,70 ikke er indbetalt.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Orienteringen taget til efterretning

Kravet overgives nu til Advokaternes Inkasso
Service uden yderligere varsel, - som oplyst.

Orienteringsmøde vedr. det kommende valg til menighedsrådet
Orienteringsmøde afholdes onsdag den 12. august 2020
kl.: 19:00 – kl.: 21:00 i Sognehuset
Bilag: Forslag til dagsorden (fastlagt på forkant)
Bilag: Annoncering i LokalAvisen Egedal og Fr-sund.
Bilag: Kassererens arbejdsområde og beretning
Valgbestyrelsen består af.: Formand Nils Finken og kirkeværge Erik Nielsen
Indstilling: Til drøftelse og godkendelse
Forslag: Ordinært menighedsrådsmøde den 12. august
2020 kl.: 17:00 forud for orienteringsmødet – herunder:
• Endeligt program og udførelse for Højskoledagene
• Den udsatte heldagsbustur ”I Absalons fodspor”
gennemføres den 12. september 2020
Aktivitetsudvalgsmøde evt. inden den 17. juni 2020
Indstilling: Til drøftelse

Orienteringsmødet godkendt med dagsorden
Højskoledagene i Jørlunde – se pkt. nr. 8.
”I Absalons fodspor”
Besøgsaftaler gøres inden sommerferien af
Denis og Bjarne - med Dorte som tovholder.
Ordinært menighedsrådsmøde afholdes i
sognehuset kl. 17 forud for orienteringsmødet
den 12. august 2020 kl.: 19:00
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4.

5.

Orientering fra sognepræst Dorte Dideriksen
• Orientering siden sidste telefonmøde
• Tilbuddet om juniorkonfirmand i samarbejde med
Slangerup har opstart i september
• To hold konfirmander i efteråret – et i sognehuset (8
klasse fra Maglehøj og Kingoskolen) og et fra Stenløse
private skole (7. klasse), sognegården i Gl. Ølstykke.
• Samtalegrupper – til pårørende til afdøde familiemedlemmer i Jørlunde Sogn
• Konfirmandindskrivning ved gudstjenesten d. 6.
september
• Høstgudstjeneste?
• Lørdagsdåb d. 4. juli og d. 21. november
• Litteraturkreds opstart d. 11. september
• Sommerferie fra tirsdag den 7. juli til søndag den 2.
august. Præstedækning i ferien er på plads.
• Uge 29-2020 studieuge på Løgum Kloster
• Ingen vielser og dåb i min sommerferie
Konfirmandevent 18.-19. september 2020 Helsingør Stift
Benævnt: ”Mødet med Jesus”. Sognepræst Dorte Dideriksen søger om deltagelse i dette event for konfirmander.
Foregår på Frilandsmuseet i Brede. Pris 40 kr. pr. tilmeldt
konfirmand pr. 1. september 2020.
Der søges om 2 hold konfirmander:
5.1. Konfirmander fra Jørlunde (Maglehøjskolen og Kingoskolen) – ca. 20 konfirmander á 40 kr. = 800 kr.
5.2. Konfirmander fra Stenløse Privatskole – ca. 25 konfirmander á 40 kr. = 1.000 kr.
Hertil evt. transportomkostninger.
Budget 2020 Konfirmander 27.500 kr.
Bilag: Information ”Mødet med Jesus” konfirmandevent.
Indstilling: Til godkendelse med henblik på at få udgiften
vedr. Stenløse Privatskole refunderet.

6.

Orientering fra menighedsrådet
• Formands- og kasserermøde ændret til d. 02.06.20
Nils Finken deltog. Afbud fra Bjarne Larsen.
• KAMs repræsentantskabsmøde ændret til d. 08.06.20
Afbud Bjarne Larsen
• Budgetsamråd den 25. august 2020 kl.: 19 Sted: ??
• Orienteringsmødet den 9. juni 2020 – annonce d. 19/5
er ændret i Jørlunde til den 12/8-2020 i Sognehuset
• Forbrugsaftale af den 14.06.18 genfremsendt til Victor
af provsten for underskrivelse efter HS’s afgørelse.
Intet nyt fra provst og provstiudvalg mht. godkendelse.
• Helsingør Stiftsøvrigheds afgørelse vedr. udløb af 4
ugers klagefrist ang. forbrugsafgifter til Kirkeministeriet udløb den 4/6-2020. Om der er klaget – vides ikke.
• Kirkebladet for juni, juli og august er udsendt.
• Den fysiske nedrivning af den gamle præstegård er
påbegyndt.

Alle orienteringspunkter taget til efterretning.

Lørdagsdåb: 22. august i stedet for den 4. juli

Aktivitetsudvalgsmøde den 25. juni

Lørdag den 19. september er der plads til 40
konfimander, der er tilmeldt.
Marika og Denis evt. med ”som voksne”

Indstillingen godkendt
Alle orienteringspunkter taget til efterretning.

Forbrugsafgifter:
Jf. provstens mail af den 16.06.2020 har Præsteforeningen på vegne af sognepræsten klaget
til Kirkeministeriet. Dette er ikke blevet bekræftiget af Helsingør Stiftsøvrighed endnu.
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•
•
7.

8.

Sognepræst Dorte Dideriksen har fået forlænget konstitueringer som sognepræst i Jørlunde Sogn til og med
den 31.12.2020. Meddelt af biskoppen.
Sognepræst Dorte Dideriksen har forsvaret en Master i
teologi og litteratur, og det gik rigtigt godt.

MobilPay oprettet
A. Jørlunde Sogns menighedsråd 591316
Til brug ved arrangementer, såsom Højskoledage i
Jørlunde, Heldagsbustur ”I Absalons fodspor” og lign.
B. Jørlunde Menighedsråd Kollekt 499630
Til brug ved kollekt. Kirkebøssen tages evt. ned i kirken
Indsamling kun ved brug af MobilPay Kollekt.

Bilag: MobilPay bilag udsendt den 9. juni 2020 af BJL.

Ad A.: Kassereren udarbejder biregnskab for
hvert arrangement, som herefter tilgår rådet.
Ad B.: Fremover foregår kollektindsamling
også ved MobilPay, samt ved kirkebøssen.
Indsamlingen indsættes på separat kollektkonto i banken.

Indstilling: Til drøftelse

Ovennævnte A og B godkendt

Planlagte Højskoledage i Jørlunde” - fortsat
Tema: ”At læse er at leve” ved sognepræst Dorte Dideriksen iht. udarbejdet program.
Bilag: Program og tilmeldelse fra Kirkebladet.
Beslutning/referat den 22. april 2020:
Beslutning om gennemførelse tages på telefonmødet den
12. maj 2020 pga. annoncering i Kirkebladet
Beslutning/referat den 12. maj 2020:
Planlagt til den 29. og 30. august 2020. Med forbehold for
aflysning. Højskoledagene gennemføres under forudsætning af, at det er forsvarligt iht. myndighedernes bestemmelser og regler. Program kommer i Kirkebladet med tilmelding senest den 1. august 2020 og betaling lørdag den
29. august 2020
Indstilling: Til drøftelse – herunder endelig planlægning.

9.

Programmet er næsten færdigt. Dorte er
tovholder.

Ansvar for den endelige planlægning og fysiske gennemførelse er Aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalgsmøde fastsat til den 25. juni

Orientering - Græsklipning i Bregnerød (Genhusningsboligen)
Modtaget mail fra sognepræst Victor Madsen Greve den
15/5-2020
”Kære JMR,
jeg slår gerne græsset gratis og ønsker ikke, at der
kommer en fremmed i haven, for at slå græsset.
Håber I tager imod mit tilbud.
Mvh. Victor”
Det er med tak modtaget.
Indstilling: Til efterretning

10.

11.

Indstillingen taget til efterretning

Orientering – Provstiudvalget behandlet anlægsprojekt
Den 10. juni 2020 behandlede provstiudvalget anlægsprojektet Nyt tegltag på Jørlunde Kirke. Resultatet vil foreligge
til mødet.

Provstiudvalget har godkendt anlægsprojektet
Økonomisk overslag og finansieringsplan godkendt, samt frigivelse af anlægsmidlerne.

Indstilling: Til efterretning

Ovennævnte taget til efterretning

Budget 2021 – genbehandling (Anlæg – ”glemt moms”).
Vedr. anlægsønsker i 2021 – Renovering sognehuset - er
det økonomiske overslag fejlagtig angivet uden moms.
Renovering sognehuset 4 mio.kr. + moms = 5 mio.kr.
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Belægning 0,8 mio.kr. + moms = 1 mio.kr. I alt 6 mio.kr.
Bilag: Endelig budget 2021 med tidsstempel: ”Bidrag budget afleveret d. 08-06-2020 09:46”

12.

13.

Indstilling: Budget 2021 godkendes med tidsstempel:
Bidrag budget afleveret d. 08-06-2020 09:46”

Budget 2021 godkendt med tidsstempel:
Bidrag budget afleveret d. 08-06-2020 09:46

Kursus organisten – Løgum Kloster Kirkemusikskole
Fra den 28.06 – 04.07.2020. Udgifter i alt kr. 6.400
Finansieres af afsatte midler på budget 2020 – Uddannelse

Kassereren tilmelder organisten i morgen d.
18-06-2020

Indstilling: Til godkendelse

Godkendt

Eventuelt

Valmenighedskirkegården. Det undersøges,
hvem der ejer grund og vedligeholdelsespligten.
Alle ønskes en god sommer og på gensyn
under normale vilkår i august.

Telefon-mødet slut kl.: 19:45

Referent: Bjarne Larsen

Referatet tilsendt til: NIF, PAR, ERN, BJL, TOM, JAE, SVD, DOD, MAT

Udsendt dato: 17-06-2020

Samt til Frederikssund provsti og DUH

Nærværende referat er oplæst punkt for punkt og godkendt af telefonmøde-deltagerne. Referatet underskrives, når situationen er normaliseret igen efter corona-krisen.

____________________
Nils Finken

____________________
Pauline Rasmussen

______________________
Erik Nielsen

____________________
Bjarne Larsen

_____________________
Dorte Dideriksen

______________________
Torben Mangelsen

____________________
Jan Eiring

_____________________
Svend Åge Dahl
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