JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD
______________________________________________________________________________

Dagsorden / Referat
Dato og tid: Onsdag den 22. april 2020 kl.: 19:00 Telefonmøde

Udsendt:

17.04.2020

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)

Afbud:

Peter Denis Hansen, (PDH) medarbejderrepræsentant, Erik Nielsen, Nils Finken, Svend Åge
Dahl og Jan Eiring.

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

1.

2.

Nils Finken giver deltagerne en ottecifret mødekode – 4143 4477 (Nils telefonnr.)
Alle deltagere ringer 90 90 90 90 og indtaster koden 4143 4477 på det aftalte mødetidspunkt
kl.: 19:00 onsdag den 22. april 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..
Opdatering af Bilag til regnskabsinstruks per mail
Endelig godkendelse af regnskabsinstruks.
Bemærkning: Underskrives, når situationen er normaliseret igen efter corona-krisen
Bilag: Regnskabsinstruks udsendt af BJL den 29.01.2020
Genfremsendes igen den 17.04.2020

REFERAT
Pga. afbud fra formanden leder næstformanden mødet.
Dagsorden godkendt for telefonmøde. Rådet
er beslutningsdygtig ved halvdelen er til stede.
Regnskabsinstuksen godkendt.
Underskrives, når situationen er normaliseret
igen efter corona-krisen

Indstilling: Godkendelse af regnskabsinstruks
3.

Årsregnskab 2019 til godkendelse per mail
Årsregnskab 2019 blev drøftet på sidste møde. Det blev
her besluttet, at mindre forbrug på driften i 2018 på kr.
130.000 anvendes i 2020 med kr. 100.000 til øgning af aktiviteter for menigheden i Jørlunde Sogn, samt hensættelse
af kr. 30.000 til ny EL-farmer traktor til kirkegården.
Årsregnskab 2019 afleveret d. 27-02-2020 11:02
Bilag: Årsregnskab 2019 med bemærkninger

Årsregnskab 2019 godkendt med de påførte
kommentarer og bemærkninger.
Årsregnskab 2019 er afleveret på økonomiportalen (DAP’en) den 27-02-2020 kl.: 11:02.
Referat og årsregnskab 2019 sendes til
Frederikssund provstiudvalg.

Indstilling: Til godkendelse med påførte kommentarer og
bemærkninger, samt: Afleveret d. 27-02-2020 11:02
4.

Forslag til budget 2021 for Jørlunde Kirkekasse per mail
Bilag: Budgetforslag 1. i excel-ark udsendt d. 29-02-2020 af
BJL med angivelse af processen.
Bilag: Budgetforslag 1. – 2021 udsendt med dagsorden
Bilag: Anlægsforslag Bilag 6 – udsendt med dagsordenen
Indstilling 1.: Til formel godkendelse. Fremlægges til det
kommende orienteringsmøde til endelig godkendelse.
Formel godkendelse af den lovpligtige beretning fra BJL
Bilag: Beretningen udsendes sammen med dagsordenen.
Indstilling 2.: Til godkendelse

Budgetforslag 1. - 2021 formelt godkendt,
samt anlægsbudget 2021 jf. Bilag 6.
Sendes til KAM for indlægning i de korrekte
skabeloner for budget 2021 og på DAP’en.
Beretning 2020 godkendt og lægges på hjemmesiden, samt indsættes i det kommende
Kirkeblad (juni, juli og august)
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5.

Bustur ”I Absalons fodspor” lørdag den 6. juni 2020
Orientering. Denne heldags bustur er aflyst pga. coronakrisen. Action ved: Dorte, Denis og Bjarne.
Bilag: Program udsendt med dagsorden
Indstilling: Tages til efterretning

6.

7.

8.

Orientering fra sognepræst Dorte Dideriksen
• Generel kirkelig information under corona-krisen
•
•

Sogne statistik offentliggøres i Kirkebladet
Synlig kirke – sikre at ensomme, isolerede og syge
bliver mødt

•

Kirken under og efter corona?

Orientering – øvrigt
• PU Formands- og kasserermøde den 14.04.2020 aflyst
• KAM repræsentantskabsmøde den 11. maj 2020 kl.:
19:30 i Adventskirken i Vanløse
• Skoletjenesten – Repræsentantskabsmøde den 28. maj
2020 kl.: 19:00 i Islebjerg
• Orienteringsmødet den 12.05.2020 kl.: 19:00 i Sognehuset aflyst. Afventer ny dato.
• Mødet om evt. ”Deling af Jørlunde Sogn” den 18.03.
2020 kl.: 19:00 i Sognehuset aflyst. Afventer evt. ny
dato.
• Menighedsrådets møder i maj og juni 2020 påregnes
afholdt som telefonmøder. Juli mødefri.
Planlagte Højskoledage i Jørlunde”
Tema: ”At læse er at leve” ved sognepræst Dorte Dideriksen iht. udarbejdet program.
Bilag: Programforslag udsendes med dagsorden
Indstilling: Drøftelse af en gennemførelse eller aflysning

9.

Aktivitetsudvalgets referat af den 02.04.2020
Bilag: Referatet udsendes sammen med dagsorden
Indstilling: Til drøftelse

10.

Eventuelt
Kirkebladet – juni, juli og august 2020 – deadline?

Indstillingen godkendt.
Gennemføres evt. senere – til efteråret.
Taget til efterretning. Dorte samarbejde med
Slangerup og Klaus Meisner.
Taget til efterretning
Der arbejdes videre med synlig kirke. JMR
giver Dorte besked ved kendskab til ensomme, isolerede og syge. Dorte følger op.
Orienteringen taget til efterretning
Alle orienteringspunkterne taget til
efterretning
Bjarne Larsen melder afbud til KAMs repræsentantskabsmøde den 11. maj 2020 pga.
coronakrisen.
Dorte har fået fastlagt de udsatte konfirmationer som følger:
5. og 13. juni 2020
13. og 22. august 2020

Der arbejdes videre med de planlagte
højskoledage i Jørlunde.
Beslutning om gennemførelse tages på telefonmødet den 12. maj 2020 pga. Kirkebladet
Aktivitetsudvalgets referat taget til
efterretning
Friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag er uklar –
om den holdes eller bliver aflyst

Deadline for næste Kirkeblad er den 18. maj
2020 til NIF
Helsingør Stiftsøvrighed har truffet afgørelse i
sagen om forbrugsafgifter den 21. april 2020.
Sognepræst Victor Madsen Greve skal indbetale det skyldige beløb til Jørlunde Kirkekasse.
Denne afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet – indenfor 4 uger.
Kirkeministeriet er den 20. april 2020 anmodet om en status og opfølgning på klagesagen
fra Jørlunde menighedsråd af den 20. december 2018 i sin helhed.
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Eventuelt - fortsat
Orienteringsmødet den 12. maj 2020 er aflyst
og ny dato er endnu ikke endelig fastlagt.
PU forestår annonceringen af mødet.
Næste telefonmøde den 12. maj 2020 kl. 19
Telefon-mødet slut den 22. april 2020 kl.: 19:45
Referatet tilsendt til: NIF, PAR, ERN, BJL, TOM, JAE, SVD, DOD, PDH

Referent: Bjarne Larsen
Udsendt dato: 22.04.2020

Samt til Frederikssund provsti

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

Afbud
____________________
Nils Finken

____________________
Pauline Rasmussen

Afbud
______________________
Erik Nielsen

____________________
Bjarne Larsen

_____________________
Dorte Dideriksen

______________________
Torben Mangelsen

Afbud
____________________
Jan Eiring

Afbud
_____________________
Svend Åge Dahl
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