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

Afbud fra Maria F. Kamp og Karin Mardahl.
På mødet deltog Kim Josefsen, Flemming
Ehlers, Martin Ishøy, Mette Munk Bie,Ulla
Sørensen, Kirsten Hegnsted, Jørgen
Larsen, Mette Gudman,Axel Zenth, Jens
Tiest, Charles Clausen, Lene Knutzen,
Palle Hansen, Inge Forsmann

Møde den
31.05.2016 kl.
19.00

Blad nr.

Mødet sluttede kl.
21.10

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet
26.04.2016

Godkendt.

2.

Godkendelse af Dagsorden
a) evt. yderligere punkter

Anmodning om øvning på orglet tilføjes
som punkt 11.

3.

Post:

Menighedsrådet holder sig orienteret om
indkommen post på den digitale
arbejdsplads.

www.menighedsraad.dk
(brug nem-id)

4.

Meddelelser formand, udvalg,
præsterne mv:

Brev fra PU vedr. overførsel af
anlægsmidler.
Brev fra Roskilde Stift vedr. Lokalplan
545 tages til efterretning.
Temamøde om kirkegårdenes fremtid,
videresendt til Peter og Jens som begge
deltager.
Klage over gravsted fra Y. Ellebæk,
Videresendt til kirkegårdsudvalget, som
behandler klagen.
Overbragt brev vedr. valg af
tillidsrepræsentant for 3F
Roskildeegnen. Lene Knutzen er valgt til
hvervet.
Takkebrev fra Lindegården for blomster.

Præstegårdsudvalget holder ”rejsegilde”
den 01.06.2016 på Sankt Ibs Vej.
Processen kører efter planen vedr.
kapellet, der har været afholdt møde
med de implicerede parter.
Martin er medlem i Skibets
forretningsudvalget (Skoletjenesten)
Anmodning om kollekt til ’Hearts of
Roskilde’: Indsamlingen skal foregå i juni
og ikke i august.
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Orientering om kommende
undervisningsprincipper for
konfirmanderne efter sommerferien. Der
er indskrevet 125 konfirmander.
Orientering om bisættelse af
medarbejder.
Orientering om mulig forbedring af
lydanlægget i kirken.
Der er indkøbt nyt bord til våbenhuset i
kirken.
Der er monteret nyt ringeanlæg til
klokkerne i kirken.
Der har været afholdt
evalueringssamtale med den nye
kirketjener.

5.
%

Beslutning om brug af arv og
donationer
Indstilling medsendt

Indstillingen om indkøb af nyt flygel til
salen i sognegården blev godkendt.

6.
%

Ansøgning om midler til nye aktiviteter
- tilsagn fra PU af brev fra 9.
september 2015
Brevet medsendt

Præsterne udarbejder en detaljeret
planlægning til brug i ansøgning til PU
vedr. budget 2016.

7.
%

Budget 2017
Medsendt

Budgettet blev gennemgået og vedtaget.
Budgettet som er lavet på CVR nummer
50307514 blev afleveret den 31.05.2016 kl.
20.30

8.
%

Kvartalsrapport pr. 31.03.2016
Medsendt sammen med oversigt over
brugte anlægsmidler d.d.

Kvartalsrapporten blev gennemgået og
godkendt. Der blev endvidere orienteret
om indholdet i skemaet over videreførte
anlægsmidler og hvor langt vi er med disse
arbejder.

9.

MR-valg og menighedsmøde
Ny valghåndbog om rekruttering ligger
- forberedelse heraf – hvem gør
på DAP.
hvad?
Der er valgmøde og opstillingsmøde den
Forberedelsen af
13.09.17. Opstillingsmødet starter når
menighedsrådsmødet i juni: tema om menighedsmødet slutter.
rekruttering til MR-valg.
Forslag om at der på junimødet bliver
inviteret evt. kandidater til det nye
menighedsråd (tema om rekruttering)
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Charles orienterede om valgbestyrelsens
foreløbige arbejde med rekruttering af de
manglende kandidater til næste
menighedsrådsvalg. Der bliver holdt
menighedsrådsmøde den 21. juni kl. 18,
som kommende kandidater kan deltage
i, og der blev opfordret til at alle i det
nuværende menighedsråd inviterer
eventuelle kommende kandidater til
dette møde. Valgt kasserer og formand
forbereder menighedsmødet i september

Kommunikationsudvalget fremstiller
valgplakater.

10. Mødedatoer for 2. halvår
% Medsendt

Mødeplanen blev godkendt.

11. Anmodning om brug af orglet til øvning Anmodningen blev godkendt. Organisten
og kordegnen sørger for formalia i den
forbindelse.

12. Eventuelt

Hvem deltager i synet 11.06 kl. 10.00
Palle, Martin og Kirsten melder afbud.
Charles modtager referaterne og
byggetilsynene fra byggemøderne vedr.
præsteboligen.

