JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

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

Sognehuset, lille sal

Deltagere:

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

Afbud:

Jan Eiring

1.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden
(Alle valg gælder fra og med den 1. søndag i advent 2015)

REFERAT
Godkendt

2.

Bemærkninger til referater af menighedsrådsmøderne d. 21/10 og de 2 referater d. 4.11 og d. Ingen bemærkninger
07.11.2015

3.

Valg af formand (Hemmelig afstemning)
(Sognepræsten har ikke stemmeret)

4.

Hugo Uhrskov Larsen valgt

Valg af næstformand (Hemmelig afstemning)

6.

Pauline Rasmussen valgt
Valg af kontaktperson eller valg af daglig leder
Victor Greve valgt som daglig
og kontaktperson (sognepræsten)
leder og kontaktperson
Valg af kasserer

7.

Valg af kirkeværge

(Sognepræsten har ikke stemmeret)

5.

Bjarne Larsen valgt
8.

Valg af sekretær

9.

Valg af bygningskyndig

10. Underskriftberettigede valgt i november 2012
Indstilling: Den til enhver tid siddende formand og
kasserer

Bjarne Larsen valgt
Bjarne Larsen valgt
Morten Sørensen valgt
Godkendt

11. Kirke- og kirkegårdsudvalg 3 medlemmer
Medlemmer: Pauline Rasmussen, Anne Sigaard
Andersen og Jan Eiring
Indstilling: Tages til efterretning (ikke på valg)

Taget til efterretning

12. Præstegårdsudvalg 3 medlemmer
Medlemmer: Hugo Uhrskov Larsen, Torben
Mangelsen og Pauline Rasmussen
Indstilling: Tages til efterretning (ikke på valg)

Taget til efterretning
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13. Valgudvalg
Medlemmer: Hugo Uhrskov Larsen og Anne
Siggard Andersen, formand. (Ikke på valg)
14. Mødeplan 2016
Bilag: Mødeplan 2016
Indstilling: Til godkendelse

Taget til efterretning

Godkendt – lægges på hjemmesiden

15. Bekendtgørelse af menighedsrådets konstituering for det nye kalenderår.
Taget til efterretning
Indstilling: Dette gøres fra prædikestolen,
kirkebladet og hjemmesiden
16. Sognehuset – udlejning til private fester
Formanden ønsker en drøftelse af udlejning til
private fester; set i lyset af konsekvenserne fra en
20 års fødselsdagsfest primo oktober 2015.
Indstilling: Til drøftelse

17. Kulturforeningen og Jørlunde Kirke – fortsat:
Afklaring af en aftale, der skulle være indgået
mellem Kulturforeningen og Jørlunde kirke
(Menighedsrådet) med henblik på at få de økonomiske forhold klarlagt og afklaret for begge parter.
Der arbejdes på at få et møde afholdt med Kulturforeningen inden rådets møde den 18. november 2015. Deltagere fra JMR: Victor Greve og
Bjarne Larsen.
Resultatet af det forventede møde vil blive fremlagt på rådets mødet af VIG og BJL d. 18/11-15.
Eventuelle bilag fremsendes senere.

Udlejning af Sognehuset stopper
med udgangen af september 2016
Indtil da fortsætter nuværende
praksis. I budget 2017 skal der
tages højde for en manglende
indtægt på ca. kr. 75.000
HUL erklærede sig inhabil
BJL er af den opfattelse, at VIG
også er inhabil.
NOTAT af mødet med Kulturforeningen søndag d. 15/11-2015
udsendt til menighedsrådet den
15/11-2015 af BJL; - inkl. faktura
til Kulturforeningen
Enkeltpersoner af menighedsrådet
kan ikke indgå aftaler (heller ikke
med økonomiske konsekvenser)
på menighedsrådets vegne uden
forud behandling og beslutning på
et dagsorden-indkaldt møde.
Det er der ikke blevet gjort i dette
tilfælde med Kulturforeningen
Til afstemning:
Kulturforeningen bedes indbetale
den manglende leje af sognehuset
jf. fakturanr. 1763. Senest betalingsdag den 30.11.2015
For stemte 3 – TOM, PAR og BJL
Imod stemte 1 – VIG
Hverken for/imod stemte 1 – ASA
Afbud fra – JAE
Fremadrettet er det menighedsrådet, der indgår eventuelle økonomiske aftaler med Kulturforeningen og andre aftaler
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18. Godkendelse af provstirevisors angivne
hovedtal og kommentarer til regnskab 2014, jfr.
skrivelse af 12.november 2015 fra Frederikssund Provstiudvalg.
Bilag: PU’s skrivelse af den 12.11.2015 fra Inge
Bastkær Rasmussen. Det reviderede årsregnskab
for 2014 for Jørlunde kirkekasse er godkendt af
provstiudvalget den 4. november 2015.
NOTE:Menighedsrådet behandlede revisionsprotokollatet for 2014 den 12. august 2015.
Godkendt. Indlæses i DAP af NK
Indstilling: Til efterretning. Indlæses i DAP af NK
Løn og Regnskab
Løn og Regnskab for JMR.
19. Næste år i 2016 er der nyvalg til Jørlunde
menighedsråd.
Der skal vælges 7 medlemmer. Sognepræsten er
født medlem af menighedsrådet. I alt 8 medlemmer Der er lagt op til på landsplan, at opstillingsmødet vil blive afholdt tirsdag den 13. september
2016. Det er valgudvalget, der står for information
forud for og for selve opstillingsmødet med eventuel efterfølgende valghandling; såfremt der indkommer mere end en liste.
Indstilling: Drøftelse af kommende aktiviteter for at
få opstillet en liste - med suppleanter.

Valgudvalget arbejder på et
orienteringsmøde til afholdes
medio/ultimo august 2016.
I de kommende kirkeblade 2016
skriver valgudvalget indlæg om
det kommende nyvalg i 2016 til
menighedsrådet - og om orienteringsmødet; samt opstillingsmødet
tirsdag den 13. september 2016.
Menighedsrådet holdes løbende
orienteret

20. Orientering fra formanden
Diverse

Taget til efterretning

21. Orientering fra præsten
Cross-Over koncerten d. 8/11-2015
Kommende arrangementer – Jul & Nytår
Kirkeblad – december, januar og februar

Gode tilbagemeldinger.
Taget til efterretning
Udkommer ultimo november 2015

22. Orientering fra daglig leder og kontaktperson
Der indkom 9 ansøgninger til stillingen som
kirketjener. Efter samtaler lørdag den 7. november 2015 har menighedsrådet i enighed
indstillet og ansat Sussie Nielsen som kirketjener ved Jørlunde kirke per 1. november
2015.
Ny kirketjener Sussie Nielsen - orientering
23. Orientering fra kasserer
Kollektmidler: Kr. 8.500 til Folkekirkens Nødhjælp. Overført d. 4. november 2015
Skrivelse til PU jf. beslutning på sidste møde

Taget til efterretning

Orienteringen taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning

24. Orientering fra kirkeværge
Løvsuger til kirkegården: Den 17 år gamle løv- Taget til efterretning
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tioner på ca. kr. 5.500 ad to gange.
Kirkegårdslederen anbefaler, at der ikke foretages flere reparationer; men indhentes tilbud
på en ny. Indhentning af tilbud er igangsat.
Kalkning af kirkens øst- og vestside af tårnet
er blevet udsat til næste forår pga. risiko for
nattefrost. Den øvrige del af kirken blev kalket
i begyndelsen af september 2015.
25. Indkøb af løvsuger til kirkegården
Der er indhentet 2 tilbud på indkøb af ny løvsuger
til kirkegården. Kirkegårdslederen anbefaler model
HTF MK-7 til kr. 91.062,50; inkl. moms. Denne
model dækker behovet på Jørlunde kirkegård.
Økonomi: Der er ikke budgetlagt hverken i 2015
eller i 2016 med indkøb af ny løvsuger.
Kirkegårdslederen forsøger at låne en løvsuger
midlertidigt. Eventuel køb og betaling anbefales i
regnskabsår 2016.
Bilag: Tilbud mv. udsendt af kasseren den 10.
november 2015
Indstilling: Til drøftelse

Taget til efterretning

Menighedsrådet har i princippet
ikke midler til at indkøbe en ny
løvsuger. Anser det nødvendigt for
pasning og vedligeholdelse af kirkegården mv.
Kirkegårdslederen har lånt en
løvsuger for resten af i år.
Det billigste tilbud godkendt – til
levering og betaling i begyndelsen
af januar 2016 på kr. 91.062,50; inkl. moms.
Kirkegårdslederen meddeles
denne beslutning; samt at få
indkøbet effektueret med sælger

26. Nøgle til kirke/orgel
Hvordan styrer vi udlån af nøgler?

27. Eventuelt

Mødet slut: Kl. 22:15

Menighedsrådet afgør det fra
gang til gang – efter konkret anmodning/ansøgning
*Ny præstetavle?
*Fornyelse af NETTO-kort
*3 korprøver i nov. og dec. 2015
*Musikudvalget
*Ønsker fra præsten
*Præsentation af skitseprojekter i
begyndelsen af januar 2016
Referent: Bjarne Larsen

Næste møde: Onsdag den 16. december 2015 kl. 19 i Sognehuset, lille sal

______________________
Hugo Uhrskov Larsen
Formand

________________________
Pauline Rasmussen
Næstformand
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______________________
Bjarne Larsen
Kasserer & Kirkeværge

________________________
Victor Greve
Daglig leder/kontaktperson
Sognepræst

______________________
Torben Mangelsen
Ass. kirkeværge

________________________
Anne Sigaard Andersen

______________________
Jan Eiring
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