Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. E-mail: 7159@sogn.dk
Tilstede: Kim Josefsen, Erik Munk, Charles Møde onsdag den 28.11.2018 kl.
Clausen, Ulla B. Sørensen, Martin Ishøy, 19.00 i mødelokale 2 i sognegården
Kim Bramming, Mette M. Bie, Annette
MR
Matthiesen, Susanne Presley, Jens Tiedt,
Lars Nielsen og Inge Forsmann som
referent.
Afbud: Allan Mortensen, Maria F. Kamp,
Carsten Larsen og Hanne Langager

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet
31.10.2018

Godkendt.

2.

Godkendelse af Dagsorden
• evt. yderligere punkter

Godkendt med tilføjelse af lukket
punkt.

3.

Meddelelser formand, udvalg,
præsterne mv:

Der har været afholdt møde i
aktivitetsudvalget, hvor planlægningen for 1. halvår 2019 er begyndt.
Status på brolægningen mv. ved
kirken, orientering ved kirkeværgen.
Arbejdet forventes færdigt om 2-3
uger.
Der er modtaget henvendelse fra
kommunen om vielser på det grønne
græsareal ved siden af kirken.
Formanden svarer kommunen.

Sager til diskussion
4.
%

Menighedsmødet, opfølgning her på

Der er udsendt referat fra mødet og
dette offentliggøres på hjemmesiden
med følgende forslag til indsatser og
aktiviteter:
 Mere synlighed omkring
hvordan man bliver frivillig i
kirken
 Åben kirke – ønske om at
kirken er mere tilgængelig, så
man ’bare’ kan komme i kirken
og være.
 Studiekreds med fokus på
udvalgte dele af Biblen.
Martin Ishøy etablerer
studiekreds i 2019.
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Højmessen: nye eller andre
ind- og udgangsbønner. Evt.
veksle mellem forskellige.
Der etableres et punkt på
kirkens hjemmeside om
frivillighed og om, hvordan
man melder sig som frivillig.

Sager til beslutninger
5.

Valg af formand, jf. ML § 8, stk. 3

Kim Jesper Josefsen blev enstemmigt
genvalgt.

6.

Valg af næstformand, jf. ML § 8, stk. 3

Mette Gudman blev enstemmigt
genvalgt.

7.

Valg af kirkeværge, jf. ML § 9. stk. 1 3) Jens Tiedt blev enstemmigt genvalgt.

8.

Valg af kasserer, jf. ML § 9, stk. 2

Charles Clausen blev enstemmigt
genvalgt.

9.

Valg af kontaktperson, jf. ML § 9, stk.
5

Lars Nielsen blev enstemmigt
genvalgt.

10. Valg af bygningskyndig, jf. ML § 9, stk. Per Axelsen blev enstemmigt
8
genvalgt.
11. Godkendelse af politisk mødeplan 1.
halvår 2019

Godkendt med rettelse af mødedato i
juni 2019. Tilrettet mødeplan
udarbejdes og udsendes.

12. Kollektliste for det nye kirkeår
%

Kollektlisten blev godkendt.

13. Nedsættelse af et Samarbejdsudvalg
% (SU) ved Sankt Jørgensbjerg Kirke

Orientering om baggrunden for
ønsket om etablering af et
Samarbejdsudvalg, hvor AMO bl.a.
nedlægges og bliver en integreret del
af SU. Der blev endvidere redegjort
for udvalgets sammensætning mv.
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Det blev besluttet at nedsætte
Samarbejdsudvalget og ændringen
træder i kraft 01.01.2018
14. Sankt Jørgensbjerg Kapels orgel % Henvendelse fra Brødremenigheden
Christiansfeld om erhvervelse heraf

Det blev besluttet at Brødremenigheden i Christiansfeld gerne
må arve det. Roskilde Stift er blevet
spurgt og har givet positiv tilkendegivelse til det.

15. Uddeling af gratis overskudsmad til jul, Ulla B. Sørensen redegjorde for ideen
% vores involvering her i
bag initiativet, og der er blevet
spurgt til om vi kan stille lokaler til
udlevering af maden.
Det blev besluttet at støtte op om
initiativet og stille lokaler til
rådighed.
16
%

Kvartalsrapport pr. 30/9 2018

Gennemgået og godkendt.

17. Revisionsprotokollat
%

Gennemgået og godkendt.
Til bemærkningen omkring kollektregnskab for menighedsplejen vedr.
regnskab 2017, så ændres proceduren for bogføringen fra og med
regnskab 2019.

18. Lukket punkt

Mundtlig orientering og drøftelse på
mødet.

19. Eventuelt

Intet.

