JØRLUNDE MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådsmøde
Dagsorden / Referat
Dato og tid: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 18:30 – 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, Helga Svensson HES (medarbejderrepræsentant og sekretær).

Afbud:

Helga Svensson, Anne Sigaard Andersen

1.

2.
3.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden

Bemærkninger til referat af menighedsrådsmøde den 22. april, 2015
Stillingsopslag
Kirkesanger/korleder
Kirketjener
Bilag: Forslag til stillingsannoncer

4.

Økonomi
Nuværende pasning & vedligeholdelse af
kirkegården
Besparelsesforslag – se bilag
Andre besparelsesforslag end i bilag?
Bilag: Jørlunde kirkegård - vikar
Frie midler

REFERAT
Godkendt med ekstra dagsordenpunkt:  ”Projekt Nyt Sognehus
fortsat”…. I særskilt dagsorden.
Ingen bemærkninger
Stillingsforslag godkendt for Kirketjener, Kirkesanger og korleder.
Victor og Bjarne sørger for stillingsopslag/annoncering snarest
muligt. Hele menighedsrådet er
ansættelsesudvalg med Victor
Greve  ”som  formand”.
Rettet stillingsannoncer vedlagt
referatet – sammen med beskæftigelsesgrad for de 2 stillinger.
Der er flertal for en besparelse på
kr. 113.500 i henhold til vedlagte
bilag til punkt nr. 4. Økonomi.
På nuværende tidspunkt kunne
der ikke anvises andre besparelsesforslag.
Økonomien genoptages på førstkommende møde efter sommerferien.

5.

Sommerhøjskole
Tilmeldinger – antal deltager
Indstilling:

Der er dags dato 34 tilmeldte.
Sommerhøjskolen gennemføres
med de 34 tilmeldte. Selve detailplanlægningen af Sommerhøjskolens fysiske gennemførelse tager
Victor action på i næste uge.
Indkalder til planlægningsmøde.
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6.

7.

8.

9.

Kor og babysalmesang
Lister fra Helga – minimum antal?
Indstilling:

Musikgudstjeneste
Økonomi
Indstilling:
Ny  dato  for  oplæg  om  ”Jørlunde  model”
med deltagelse fra Stenløse eller Veksø

Orientering fra formanden
Hans & Johanne Jensens gravsted
Koncert kontrakt med Gunnar Idenstam

10. Orientering fra præsten
Børnegudstjeneste
Kirkeblad
Blomster på alteret
Høstgudstjeneste
Anden Pinsedag – transport af bænke
Grundlovsdagsmøde i præstegårdshave

Der er desværre ikke indkommet
lister fra sognemedhjælperen.
Punktet udsættes til næste møde i
juni 2015.
Victor orienterede
Orienteringen taget til efterretning
Bjarne orienterede om sagens
forløb indtil dags dato. Taget til
efterretning.
Victor, Torben og Bjarne bemyndiges af JMR til at forhandle en
”Jørlunde-model”  med  Stenløse  
menighedsråd, der efterfølgende
forelægges  til  JMR’s  godkendelse  
– på  JMR’s  ordinære  møde  onsdag den 17. juni 2015.
Stenløse menighedsråd ved formand Flemming Enghave gøres
bekendt med nærværende beslutning.  JMR  sigter  mod,  at  en  ”Jørlunde-model”  kan  igangsættes  per  
1. juli 2015, og at det første år er
at betragte som en indkøringsperiode, som evalueres i foråret 2016.
Ligeledes er udgangspunktet, at
den i dag kendte økonomi vedrørende administration, pasning og
vedligeholdelse af kirkegården i
Jørlunde er tilstrækkelig.
Orienteringen taget til efterretning
Orienteringen taget til efterretning
Taget til efterretning
Nyt lay-out. Respons imødeses
Ugentlig pleje mangler
Ny samarbejdsform under vejs.
Victor og Hugo transporterer div.
Kaffebord mv. d. 5/6-2015 – se
kirkebladet

11. Orientering fra daglig leder/kontaktperson
Møde i Moderniseringsstyrelsen Graver-sagen Taget til efterretning
Inden sommerferien/efterretning
Mus-samtaler
12. Orientering fra kasserer

Ingen bemærkninger
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13. Orientering fra kirkeværge
Anlægsarbejder ved kirken
Den offentlige del af præstegården
14. Orientering fra Sognemedhjælper
14. Eventuelt

Mødet slut: Kl. 23:00

Opstart ultimo maj/primo juni 2015
Opsætning af stillads på sydsiden
af kirken. Reparation af rådskabe.
Orientering taget til efterretning
Ingen bemærkninger
Formand Hugo Uhrskov Larsen
oplyste om, at han gerne ville
afhænde et klaver til kirken – mod
et passende beløb; da klaveret i
kirken bliver fjernet af Helga.

Referent: Bjarne Larsen

Jan Eiring forlod mødet kl. 22:10 efter behandlingen af punkt nr. 5. Sommerhøjskolen.
I  fortsættelse  af  nærværende  møde  blev  ”Projekt  Nyt  Sognehus”  behandlet  i  særskilt  
dagsorden (møde nr. 3.) – fra kl. 23:00 til kl. 23:40. Se referat herfor.
Næste ordinære møde: onsdag den 17. juni 2015 kl. 19:00 i Sognehuset

Hugo Uhrskov Larsen
Formand

Pauline Rasmussen
Næstformand

Bjarne Larsen
Kasserer & Kirkeværge

Victor Greve
Daglig leder & kontaktperson
Sognepræst

Torben Mangelsen

Afbud
Anne Sigaard Andersen

Jan Eiring
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