Sct. Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 46 34 14 66. Telefax 46 35 96 90

Deltagere: Flemming Ehlers, Mette Munk
Bie, Kim Josefsen, Martin Ishøy, Mette
Gudmann, Palle Hansen, Jens Tiedt, Axel
Zenth, Charles Clausen, Jørgen Larsen,
Lene Knutzen og Inge Forsmann. Afbud
fra Kirsten Hegnsted og Maria Fruerlund
Kamp.
Palle Hansen gik kl. 20.30 under
behandling af punkt 8.
Dagsorden

Møde den
16.02.2016 kl.
19.00

Blad nr.

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra mødet
17.11.2015

Godkendt.

2. Godkendelse af Dagsorden
a) evt. yderligere punkter

Godkendt uden tilføjelser af yderligere
punkter.

3. Post:
www.menighedsraad.dk
(brug nem-id)

4. Meddelelser formand, udvalg,
præsterne mv:

Menighedsrådet holder sig orienteret om
indkommen post på den digitale
arbejdsplads.
Brev fra PU vedr. styring af midler.
Inge udfylder skemaet og indsender det
til PU inden den 28. februar 2016.
Forberedende budgetsamråd
15.03.2016: hvem ønsker at deltage?
Martin Ishøy, Charles Clausen, Kim
Josefsen og Inge Forsmann.
Indbydelse til Stiftsdag den 12. marts.
Der er tilmelding den 1. marts. Kim
Josefsen, Flemming Ehlers og Jens Tiedt
deltager.

Præsterne orienterede om
Sogneindsamlingen, og menighedsrådet
opfordres til at deltage. Martin
orienterede om Roskilde
Flygtningevenner. Der har været afholdt
møde den 15. februar i Sankt
Jørgensbjerg Sognegård.
Provstiets Kirkehøjskoles forårsprogram
er startet op.
Der er indkommet tilbud på renoveringen
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og arkitekten arbejder videre med
sagen. Ulla har p.t. flyttet kontor til
sognegården mens renoveringen af
tjenesteboligen foregår. Der er årsmøde i
Menighedsplejen den 5. april 2016.
Der har været afholdt møde i
aktivitetsudvalget og i facilitetsudvalget
og der er lagt referatet ud. Martin
orienterede om det afholdte møde i
facilitetsudvalget.
5. Status på vision og målsætninger
(Martin og Kim)
Bilag

De fleste af vores gamle målsætninger er
opfyldt. Man er enige om at der p.t. ikke
skal laves nye målsætninger. Kort
drøftelse af mulige målsætninger. Vi bør
have fokus på en bedre introduktion af
nye menighedsrådsmedlemmer.
De oplistede og udsendte mål for 2016
blev vedtaget.

6. Status for ansættelse af kirketjener

Der er ansat en ny kirketjener som
starter 1.april 2016.
Vi afventer kirketjenerforeningens
respons omkring ansættelsesbeviset. Da
der ikke p.t. foreligger en
funktionsbeskrivelse arbejdes der p.t. på
et forslag, som vil blive forelagt på
næste menighedsrådsmøde. Der vil blive
afholdt velkomstkaffe den 1.april kl.
9.00, hvor alle
menighedsrådsmedlemmer og ansatte
er velkommen. Der skal ligeledes laves
en evaluering af ansættelsen inden 2
måneder efter ansættelsen. Flemming
Ehlers indkalder til møde om dette.

7. Beslutning om kapellets fremtid
(Martin)
Bilag

MR billiger, at facilitetsudvalget (FCU)
tager skridt til etableringen af en ikkekirkelig styregruppe for
kirkegårdskapellet med henblik på dettes
forvandling til KulturKapellet Sankt
Jørgensbjerg. MR billiger, at en sådan
styregruppe erhverver et prospekt fra en
arkitekt, og at styregruppen søger fonde
med henblik på finansiering af diverse
ombygninger. MR forventer, at der
etableres en forening med en bestyrelse,
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som skal være ansvarlig for driften af
KulturKapellet, samt at der udformes en
samarbejdsaftale med MR. På et
fremtidige MR-møder skal MR endeligt
godkende byggeplaner samarbejdsaftale
m.m.
Vedtægterne skal være menighedsrådet i
hænde forud for menighedsrådsmødet i
juni. Der skal indgås samarbejdsaftale
mellem menighedsrådet og bestyrelsen
inden menighedsrådsperiodens udløb.
8. Medarbejdermøde

Flemming Ehlers laver udkast til
indkaldelse inden ugens udløb. Martin
opfordrede til at der afholdes mere end
det lovpligtige møde om året.
Inge indkalder som menighedsrådets
repræsentant og formand i
arbejdsmiljøgruppentil møde i
arbejdsmiljøgruppen. Jenny Nilsson
indtræder i gruppen i stedet for Per
Jeppesen. Forslag fra
medarbejderrepræsentanten om at der i
stedet for medarbejderfest bliver brugt
penge på en coach til udvikling af
samarbejde og kommunikation
personalet og menighedsrådet i mellem.
Forslag fra Ulla om at gøre brug af
personale med psykiatrisk uddannelse til
at vejlede vores personale i at håndtere
psykiatriske patienter i omgangen med
disse.

9. Eventuelt

På marts mødet vil Ulla komme med
oplæg til evaluering af stillemeditationsgudstjenesterne.
Opfodring til at deltage i Himmelske
Dage i København. Martin Ishøy har
forlagt tjeneste i Helinski i juni måned.

