JORLUNDE MENIGHEDSnAo

AeeN
Dato og

tid:

Dagsorden / Referat
Udsendt:

Ons;dag den 25. november 2Qt20 kl. 1900

19. november2020

Sted:

Jorlunde Sognehus, lille sal

Deltagere:

Dorte Dideriksen (DOD), Nils Finken (NlF), Erik Nielsen (ERN), Bjarne Larsen (BJL), Svend
Age Dahl (SVD), Jesper Rasmussen (JER), Jesper Moritz Hansen (JEH) og Mette lversen
(ME l) samt Marika ThingEaard (MAT) medarbejderrepresentant.

Stedfortradere:

'1.

suppleant Majken S. Christensen (MAC) og 2. suppleant Ken Quist Jensen (KEJ)

Afbud:
DAGSORDEN
0.
1

2

3.

Nils Finken leder modet, indtil formanderr er valgt. Alle valg
qelder fra '].. sondae i advent 2020.
Valg af referent
Menighedsrr6dslOftet underskrives af medlemmer, der for
forstergang indvelges i et menighedsr6d.
"...pd are sg somvittighed ot ville udfare det mig betroede
hverv i troskob mod den donske evongelisk-lutherske
folkekirke, :sd den kon byde gode vilkdr fo', den kristne
meniqheds liv oq vakst".
a. Klage over valget i Jorlunde Sogn
Kloger over volget indgives skriftligt til biskop Lise-Lotte
Rebel' sene:;t en uge efter, at den samlede volgproces er
afslultet, d'v,s. senest tirsdoq den 24. novernber 2020.

REFERAT

Marika [hineeaard
Mette, lesper og Jesper underskriver.

lntet

a

bemarke.

b. Godkendelse af dagsorden

Godke dt.

4

Valg af fornnand (for et 6r, hemmelig afstemning,
sognepraesten ikke stemmeberettiget)

Jesper M. Hansen og Nils Finken stiller op.
Jesper valges som formand (med 5 mod 2

5.

Valg af nesitformand (for et 6r, hemmelig afstemning,
sosnepresten ikke stemmeberettiget)
Valg af kontaktperson, alternativt sognepresten som
kontaktperson og daglig leder (for et 6r)

6

7

Valg ;af kas:;erer (for et 6r)

stemmer.)
Erik stiller op. Erik vaelges som nastformand.

Mette itiller op. Mette velges som
konta ktperson. Stemmer for:
Mette, Svend Age, Erik, Jesper Rasmussen,
Jesper Hansen og Dorte.
To undlod at stemme: Nils og Bjarne.
Jesper Rasmussen stiller op" Jesper velges
som kasserer.
Bjarne er foreslSet som kasserer men han

trekkel'sig.
De der stemmer for Jesper Rasmussen:
Jesper R, Erik, Svend Age, Mette og Jesper

8

Valg af kirkeverge (l'or et 6r)

9

Valg af sek;reter (for et 6r)

10.

Vals af bvsningskvndie (p.t. arkitekt Motten SOrensen)
Vale af unclerskriftberettigede pi vegne af

Hansen.
De der undlod at stemme: Nils og Bjarne.
Erik stiller op som kirkeverge. Erik valges

enstemmigt som kirkeverge.
Valget pdsettes til neste MR mode, hvor
opgaverne fOrst defineres, og derefter velges
en sekreter.

LI"

Morten S@rensen velges som bygningskyndig.
Formand Jesper M. Hansen og kasserer Jesper
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menighedrsridet (for fire 6r)

Rasmusse n

velges som underskrift berettigede
ievnfor forretninsordenen.

pd vegne af MR,

t2

13.

t4

15

Nedsattelse af kirke- og kirkegirds- og
prestegirdsudvalg
Forslag: Kh(P-udvalg pd 3 medlemmer fra menighedsrAdet
Udvaleet velger selv sin formand.
Valg af tre medlemmer af valgbestyrelsen (for fire 6r) inkl.
fornrand for samme.
Nedsettelse af aktivitetsudvalg (for fire 6r)
Forslag: Sogneprasl.en, et medlem fra menighedsridet,
kirkr:sangerr/kirketjener, graver og organist
Forslag: Krrssereren har 0konomistvringen i udvalget
Fastsattelse af honorarer (se side 4)

Jesper M. Hansen, Jesper Rasmussen og Svend
Age velges som KKP-udvalg. Jesper
Rasmussen velges som formand i KKPudvalget.
Nils, Eriik og Jesper M. Hansen valges som
valgbeptyrelse. Jesper M. Hansen velges som
formand for bestvrelsen,
Mette, Svend Age, Dorte, Denis, Marika og

Poulvelges,
Neste AU mode er ons. d. 2 dec. kl. 10.
Det nuvarende forslag godkendes.

Forslag:

Honorarformand i202L
kr.24.0t10
Honoran kontaktperson i 202t kr. 12.0t10

2021.
2O2t

Honorar kasserer i
Honorar kilrkeverge i
16,

17.

kr. 22,0t10

kr,

12.0110

Bek,endtglarelse af konstitueri ngen
Forslag: Annonce i LokalAvisen Frederikssund og Egedal, p6
hjernmesiden og Far:ebook samt sogn.dl< og fra
predikestolen den 29. novemb er 2020.

Taget til efterretning.
Jesper M. Hansen laver en formulering til

Menighedsridets modeplan for 2021

De foresl6ede m0dedatoer godkendes.

samtlige medier.

Forslag: 3. onsdag i mineden (Juli m6ned er modefri)

2020:
OnsrJag 9. rlecember

202't:
Ons,Cag 20,

januar

Uge 3
Uge 7

Forelobirgt regnskab 2020
Arsregnskab 2020
Uge 16 Kvt.-rapport 1-2021
Forelobigt budget2022
Uge 20 Offentligt budgetmode
Uge 24

Ons,Cag 17, februar

Uge

Onsdag 17, marts
Onsdag 21, april
Onsdag 19 maj
Onsdag 1€i, juni
Onsdag 18, august
Onsdag 15. september
Onsdag 2Cl. oktober
Onsdag 'l 7. november
Onsdae

18

1"5,

riecember

11

Uge 33 Kvt.-rappott 2-2021
Uge 37
Uge 42
Uge 46 Kvt.-rapport 3-2021
Konstituerende msde
Uee 50

Overrdragelse af opgaver og materialer

o
o
o

Arlgang

til

Den digitale Arbejdsrrlads (DAP),

Rr:dakt@r fo,r hjemmesiden, Facebook og sogn.dk

Ansvarshavende redaktortil kirl<eblade!
lVlarts, april og maj, deadline: 31. ianuar 2021
Jr"rni,

.
o

o

juli og august, deadline: 30. april2021

Sr:ptember, oktober og november, rJeadline: 31. juli
Drscember, januar og februar, deadline: 31, oktober

opsetning og layout Kirkebladet
Nye medlemmer af J@rlunde mc'nighedsrdd skal
fremvise gyldig legitimation (sundhedskort samt
pias eller kgrekort) i Arbejdernes Landsbank i
Frederikssund, Havnegade 18, i!600 Frederikssund
inden den 9. december
Nve medlemmer skal til kasseretren oplyse bank og

VialB af

r

Adgang via menighedraad.dk med
privat Nem lD, Alternativt kontakt

o

Stiftet.
Punktethjemmeside/Facebook/Sogn

o

udsattes til neste MR m0de.
Punktet Kirkeblad udsettes til neste

.
o

MR mode.

Arbejdernes Landsbanks 6bningstid er
'13-16, Kontakten er Ea Thelander,
Bes@g banken inden 9 dec.
Formanden videresender bankinformationerne til
Ki rkeadministration, Forretningsorden
udleveres til de nye medlemmer.
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o

ree,,nr. og kontonr.

o

Kassereren oplyser KAM om de valgte personer,
der oppeberer honorar i dec. 20120 og jan - nov.

o

Nye medlemmer aftaler et besog hos

IKAM (i Herlev),
Kursusmateriale er udsendt af

2"O2:.1,.

o

l'iltnedendeenkeltmandsposteraftaler
overdragelse direkte med afgdende. Tilbud om
kurser er tidligere udsendt.
Orierrteriing;ssager til neste mode

o
.
o
o

Forretningsordenr
Bilag tiil regnskabsinstruks
Telefon-, mail- og adresseliste
Regnskabsforer: Kirkeadministration (KAM)

Msdet slut kl.: 20.'10

o
o

Forietningsorden er godkendt af det
tidligere siddende mode. Skal denne
skal det godkendes pd to
hinqnden f@lgende MR moder.
Bilaget tages op pd et senere MR m6de,

o

evtl i det nye 6r.
Tlf. og adresse listen opdateres af Jesper

.

SolVeig Spangsperg er kontakt i KAM.

: Marika Thinggaard

Referatet tilsendt til: NtF, MEt, ERN, BJL, SVD, DOD, JER, JEH
Samt 6bent referat til Frederikssund
(

//z

Dode Dideriksen

Age

Det konstituerende mdde
Det nyvalgte menighedsrSd konstitueres p3 Oet <onstituerende mode. Det kpnstituerende mgde skal afholdes
inden funktionsperiodens start f@rste s@ndag i aclvent de
indkalder til rnodet.
pB

det konstituerende mode afgiver nyvalgte m€rdlemme
enkeltmands;roster, valgbestyrelse og stSende udvalg. E
besked om nrenigh,edsrddets sammensetning, foretage i
offentliggore, hvent der er valgt, og hvordan det nye me

Indkaldelse til dr:t konstituerende mode
Valgbestyrels;en serrder via Valgsystemet en udskrift ove

valgte medlem af det nyvalgte menighedsrSd, Udskriften
3. torsdag i rroverrnber, dvs. senest torsdaq den
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Det forst valgte mcldlem indkalder til det konstituerende mode i det nyva
udskriften over de valgte medlemmer, Det konstiituerende m@de skal a
funktionsperiode br:gynder, dvs. inden forste s@ndag i advent den 29, nov
Men ig

menigh
og medbringer
s, inden menighedsr8dets
ber 2020.

hedsrAdsigftet

Pb det konstituerende mgde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklering
udfare det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-luther
gode vilkEr for derr kristne menigheds liv og velcst,

Erkleringen skal kun afgives af medlemmer, der f@rste gang indvelges i et

Ere og samvittighed om at ville
e folkekirke, si at den kan byde

hedsrSd.

Valg til enkeltmandspostero valgbestyrelse og stAende udvalg
pB det konstituerende mode velges menighedsrSdets formand og naestfo
enkeltmandsposter, Valoene har virkning for L Er ad gangen,

nd og personer til

Valget af forrnanden ledes af det forst valgte merdlem,
Formanden velges blandt menighedsrSdets medlemmer af de valgte medl
snart valget af forrnand har fundet sted, velges 1 nestformand til at fu
den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet f
samme reqler som dette.

mer ved hemmelig afstemning, Sd
i formandens forfald, Valqet ledes af
ndsvalget, og foregdr i ovrigt efter

Umiddelbart efterr valget af formand og nrestforrnand finder valg til de

enkeltmandsooster sted.

Menighedsr8det kan beslutte at tillegge formanCen honorar. Honorar kan
denne er valgt medlem af menighedsrddet. Fornranden er forpligtet til at
honoraret skal godkendes af provstiudvalget.

Herefter foretages valg af medlemmer til kirke- og kirkegdrdsudvalg,
menighedsr5d til prasteudvalget, og til valgbestyrelsen, V
fu

kun tillegges formanden, sdfremt
age honoraret. St@rrelsen af

t

r uden felles

i

nktionspe riocle.

Se mere om konstituering og valg af de ovrige enkeltmandsposter; kirkeve
kontaktperson, bygningskyndig og underskriftsberettiget i "lov om menl

)/ Kasserer, sekreteer,

3d" 96-12

Offentliggrlrelse af sammensatning og valg af forrnand
Oplysningerne om menighedsrSdets sammensetning offentliggores p5 sog epoftalen

\flf

uiivrj.::ir!9,':

-ei F<

ved

funktionsperiodens start, dvs, forste s@ndag i aclvent.
srEdets sammens€tning og
: .bekendtgor presten fra
der er valgt til menighedsr8dets

Den nyvalgter form,and s@rger for at give sognepresten besked om menig
konstituering. Ved den forste faste gudstjeneste efter det konstituerende

predikestolen, hv€rm der er valgi til medlemmer af menighedsrddet, og

formand,
Inden funktionsperiodens begyndelse sorger den nyvalgte formand for, at
medlemmer af menighedsrddet, og hvem der er valgt til menighedsrddets

d

offentliggores, hvem der er valgt til
no,

Indberetning onr konstituering
ighedsrEdets formand, nestformand,
Den nyvalgte formand sarger for, at oplysning c,m, hvem der er valgt til
for
va
bestyrelsen, indtastes i Valgsystemet,
formand
og
kasserer, kirkeverge, kontaktperson, tegningsberettiget
Indtastningen skal vere afsluttet senest ved udqan@.
Hvis stiftsadrninistrationen varetager indtastningen i Valgsystemet pB veg
formand sorge for, at stiftsadministrationen senest den 1, tirsdag efter fun
1. december-2020-, fEr oplysninger om, hvem der er valgt til menighedsr5c

af menighedsrSdet, skal den nyvalgte
eriodens start, dvs. senest den_
formand, nestformand, kasserer,
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kirkeverge, kontal<tperson, te^gningsberettiget og formand for valgbestyre

n. Indtastningen skal vere afsluttet

Endring i sammensetning eller konstituering i lgbet af funktion

oden

ved udqanqern_afulecember mSned 2020.

S8fremt der i funktionsperioden sker endring i rnenighedsr8dets sam
nestforma nd, kass;erer, ki rkeverge, konta ktperson, teg ni ngsberetti get og
formanden for menighedsrSdet sorge for at ajourf@re optysningerne i vatgr
Hvis stiftsadministrationen varetager indtastningen i Valgsystemet, skal fo
stiftsadministrationen bliver orienteret om endring i menighedsrSdets s
enkeltmandsposterne. Indberetningen skal altid indeholde oplysninger om
menighedsr8dsmedlemmers personnumre.
Stiftsadminisrtriationen sorger for den fornodne ajourfaring i Valgsystemet
i

nd beretni ng.

ning eller i valgene til formand,
rmand for valgbestyrelsen, skal

den sgrge for, at
setning og i valgene til

pSgeldende

bagg rund

af menighedsrbdets

Honorarer til unenriglredsridsmedlemmer
lfolge Menighedsriid:;lovens g 8, sfk. 5 og g 9, stk. 6 ken menighedsrddet valge at
honorar:
. fomtanden (dog kun, hvis formanden er valgt medlem af menighedsrildet)

.
o
o

falgende medlemmer af menighedsr\det

kitkevargen
kassereren

kontaktpersonen (dog kun, hvis kontaktpersonen er valgt medlem at

Starrelsen af alle honorarer skal ifolge loven godkendes af provstiudvalget.

Honorarernes sforrerlse

i Frederikssund

Provsti for budgetAr 2021

Sdfremt menig'hedsrddet holder sig inden for begge af de folgende belsb, kan
af provstiudvalgef. Sa'fserne er vedtaget pd provstiudvelgsmadet den 15, august 2018.
honorar til hver af enkeltmandsposteme: 25.7'30 kr. pr. dr.
samlet honorar til alle enkeltmandsposteme: 72.045 kr. pr. 6r.

storrel se

an se

s

fo

.
c

Honorarsatsenne reguleres ddigt med Modemiseringsstlyrelsens reguleingsprocent

Eskil Simmelsgaard Llickmeiss, Formand for Fredeikst;und Provstiudvalg, provst

sfafs/lge lanindeks.

r

fo rh d n

dsgo

dkendt

