JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådsmøde
Dagsorden / Referat
Dato og tid: torsdag den 18. juni,2015 kl. 19:00 – ca. 21:30
Sted:

Sognehuset, lille sal

Deltagere:

Bjarne Larsen BJL, Victor Greve VIG, Hugo Uhrskov Larsen HUL, Torben
Mangelsen TOM, Pauline Rasmussen PAR, Anne Sigaard Andersen ASA, Jan
Eiring JAE,

Afbud: Bjarne Larsen

1.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden

REFERAT
Godkendt

2.

Bemærkninger til referat af menighedsrådsmøde den 20. maj 2015

ingen bemærkninger

3.

Økonomi
Besparelse, revisionsprotokol, kvartalsrapport,
ansøgning til PU vedr. kirken
-punkterne udsat til august møde

4.

Ansøgninger som Kirketjener og Kirkesanger
Ansøgningsfrist er søndag den 28 juni – vi skal
møde kort (måske den 30.06) for at aftale i hvilke
rækkefølge vi skal have ansøgninger til læsning.
Der skal sættes en dato i starten af uge 31 til et
lukket menighedsrådsmøde.

Taget til efterretning
Vi holder møde torsdag d. 30. juli
kl. 19 for at aftale samtaler.

5.

Sommerhøjskole og Grundlovsmøde
Evaluering og dato til næste års højskole og
nedsættelse af et udvalg

Begejstring for Grundlovsmøde.
Ønskes gentaget. Victor og
Christine står for det og
efterspørger den hjælp, de har
brug for.
Sommerhøjskole:
Ikke drikkevarer inkluderet næste
år.
Akkompagnement til sangen. Ved
organisten.
Rart at være omkr. det antal (4050)
Ønske om andet end tunge
foredrag, f.eks. film og musik.
Ønske om tirs-, ons- og torsdag.
Foreløbig 28., 29. og 30. juni 2016
Vi tager form, indhold og antal op
ved et senere møde.

6.

Kor
-koret i sognehuset – rentabelt?
-2 andre kor – slås sammen?
-baby salme?

Vi vil gerne noget kor.
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Bilag: :korstatistik – sendt den 31.05.15
7.

Sognehuset
overføres til august-mødet
Jvf.referatet vedr. Projekt Nyt Sognehus fra den
20. maj 2015 er forudsætningerne blevet ændret i
forhold til tidligere vedtaget jvf. referatet fra den
15. januar 2015
Forudsætningerne vedtaget af JMR den 15. januar
2015 tages op til ny vurdering og ny beslutning.
Ud over grunden, hvor det eksisterende sognehus
ligger, kan grunden hvor graverbygningen og hvor
den gamle avlsbygning ligger inddrages.
Stillingtagen til at inddrage 2-3 andre arkitekter, ud
over Sørensens Tegnestue.
På baggrund af overnævnte beslutninger tager
JMR stilling til det videre forløb, under
forudsætning af, at det kan indeholdes indenfor
det resterende beløb fra PU. Det resterende beløb
er ca. 80 – 85.000 kr.
Bilag: beslutning jvf referat af den 15.januar 2015.

8.

Kommende arrangementer i forhold til
Kirkebladet
30. august: konfirmandindskrivning
6. september: høstgudstjeneste
13. september: koncert med Gunnar Idenstam
4. oktober: Æblets dag
30. oktober: Alle helgens aften gudstjeneste med
Musik
Koncert ved Frederik Magle
Børnegudstjenester
Sidste nyt fra MR til Kirkebladet:

9.

Vi diskuterer høstgudstjeneste på
valgmenighedskirkegården
sammen med nabosogne på
augustmødet.
Vi fordeler opgaver til koncerten
på næste møde.
Æblets dag som vi plejer. Dog
uden legene.
Frederik Magle spiller koncert 8.
nov. kl. 16
Børnegudstjenester blev drøftet.
Ang. sidste nyt fra MR så spørges
Bjarne.
Pasning og vedligeholdelse af kirkegården mv. Orienteret
Orientering fra Victor om samarbejdet med
Stenløse menighedsråd fra mødet den 11,juni

10. Orientering fra formanden
Besluttet at sætte hegn op til
• Hegn mod naboer, Arne & Charlotte Steinmark erstatning af de fag, der mangler.
Jan og Hugo er ansvarlige.
• Bilag: e-mail fra Steinmarks sendt til
menighedsråd den 26. maj 2015.
• Hvad er vores holdning til problemet?
11. Orientering fra præsten
• Frimenighedskirkegården – orientering om
manglende vedligeholdelse af kirkegården.

Victor følger op på sagen.

12. Orientering fra daglig leder/kontaktperson
• Sognemedhjælperens afleveringsforretning

Orientering ved Victor

13. Orientering fra kasserer
•
14. Orientering fra kirkeværge
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•
15. Orientering fra Sognemedhjælper
•
16. Eventuelt
August mødet er flyttet fra den 19.august til den
12. august 2015

Mødet slut: Kl.

PU har besluttet, at der skal
indsættes to kølebokse i kapellet
her i Jørlunde. PU forestår
udgifterne.
De vil fjerne trapperne. Det er vi
imod. Victor kontakter Morten
Sørensen.

Referent:

Næste ordinære møde: onsdag den 12. august 2015 kl. 18:30 i Sognehuset

Hugo Uhrskov Larsen
Formand

Pauline Rasmussen
Næstformand

Bjarne Larsen
Kasserer & Kirkeværge

Victor Greve
Daglig leder & kontaktperson
Sognepræst

Torben Mangelsen

Anne Sigaard Andersen

Jan Eiring
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