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

Til stede var : Martin Ishøy, Maria F. Kamp, Møde den
Jens Tiedt, Flemming Ehlers, Kim
21.06.2016 kl.
Josefsen, Jørgen Larsen, Charles
18.00
Clausen, Mette M. Bie, Karin Mardahl, Ulla
B. Sørensen, Mette Gudman og Axel
Zenth. Afbud fra Palle Hansen.

Blad nr.

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet
31.05.2016

Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
a) evt. yderligere punkter

Godkendt.

3.

Post:

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

www.menighedsraad.dk
(brug nem-id)

Anmodning om oprydning i inventar fra
Leif. Anmodningen imødekommes;
kirkeværgen og Leif laver plan for
oprydningen.
Ansøgning til PU fra præsterne;
arrangementet gennemføres som planlagt.
Henvendelse vedr. L.A.Rings Gravsted;
Videregives til kirkegårdsudvalget til videre
behandling..
Tilbud på lys til kirken; videregivet til
kirkeværgen.

4.

Meddelelser formand, udvalg,
præsterne mv:

Orientering fra præsterne vedr.
kommende års konfirmandundervisning.
Provsten har givet mundtligt tilsagn om
en konfirmandmedhjælp betalt af
provstiudvalget.
Præstegårdsudvalget orienterede om
renoveringen af Sankt Ibs Vej. UFOpuljen rækker ikke pga. asbestproblemer
Valgbestyrelsen meddelte at vi skal være
12 medlemmer i rådet, så der skal
tænkes på evt. nye kandidater.
Der skal være 3 medlemmer i
valgbestyrelsen, så Axel indtræder
derfor.

Sct. Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
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Orientering fra kirkeværgen om det
afholdte kirkesyn.
Bunkeren er afleveret tilbage til
beredskabsstyrelsen. Vi afventer referat
fra kirkesynet.
Orientering fra kontaktpersonen om
medarbejdersituationen.

5.

Ansøgning fra FDF om tilskud

Ansøgningen imødekommet med et beløb
på kr. 4000,-

6.

Goddag- og farvelfest

Arrangementer afholdes fredag den 18.
november 2016 kl. 18.00
Arrangementet er for nye og gamle
menighedsrådsmedlemmer samt ansatte
ved kirken.
Der nedsættes et festudvalg senere.

7.
%

Opfølgning på APV-arbejdet.
Handlingsplan samt opfølgning på
denne (MR)

Der er udarbejdet en opfølgningsplan fra
menighedsrådets side, som blev
gennemgået ved formanden.
Opfølgningsplanen er lavet m.h.p.
afhjælpning og løsning af de
problematikker, som er nævnt i
handlingsplanen. Der blev endvidere
orienteret om APV forløbet og den
udarbejde handlingsplan, som er
udarbejdet af AMO-gruppen.
Planen blev vedtaget til effektuering.
Der blev nedsat et udvalg til udarbejdelse
af personalepolitik: Ulla, Inge, Lene, Leif og
Flemming.
Der blev endvidere bevilliget kursus for
Ulla, Karin, Lene og Inge.
(Kursus 16.11.2016 i sognegården)

8.

Eventuelt

Præsentation og velkomst af gæster som
var mødt ind til mødet og det efterfølgende
arrangement som blev afholdt efter mødet.
Kort præsentation ved Charles om
menighedsrådets struktur, kompetencer og
ansvar mv.

