Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. E-mail: 7159@sogn.dk
Tilstede: Susanne Presley, Kim Bramming,
Maria F. Kamp, Erik Munk, Mette M. Bie, Ulla
B. Sørensen, Mette Gudman, Jens Tiedt,
Annette Matthiesen, Kim J. Josefsen, Allan
Mortensen, Lars Nielsen, Martin Ishøy, Hanne
Langager, Charles Clausen og Inge Forsmann
som referent.

Møde onsdag den 24.04.2010 kl.
19.00 i mødelokale 1 i sognegården
MR
Juliane Ilgner deltog ved mødets fire
første punkter.
Medarbejderrepræsentanten var
fraværende grundet ferie.

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet
27.03.2019

Godkendt.

2.

Godkendelse af Dagsorden
• evt. yderligere punkter

Ingen yderligere punkter

3.

Meddelelser formand, udvalg,
præsterne mv:











Kirkesyn, fredag den 10. maj kl. 9.00.
Inge modtager tilmeldinger.
Repræsentantskabsmøde i skoletjenesten Skibet, tirsdag den 7. maj.
Charles Clausen deltager, som
repræsentant for vores menighedsråd.
Mødet afholdes i Vor Frue Sogn.
Orientering om besøg fra
Nationalmuseet vedr. besigtigelse af
vores kalkmalerier, som trænger til
renovering.
Derudover orientering om L.A.Rings
Venner, som har ønsket at renovere
gravsten på kirkegården. Der er givet
tilladelse til dette.
Orientering om verserende personalesag ved. Lars Nielsen.
Orientering om det afholdte årsmøde i
Menighedsplejen og om dens
aktiviteter, uddelinger m.m.
Orientering om Stop Madspil
arrangementet som netop er afholdt i
sognegården.
Kim Bramming orienterede om og
indbød til sognevandring berammet til
den 4. maj 2019.

Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. E-mail: 7159@sogn.dk
Sager til diskussion
4.

Profil til ledig organiststilling

Orientering om forløbet vedr. opmålingen
af organiststillingerne og diskussion om
forventet timetal, aktivitetsniveau mv.

Sager til beslutninger
5.
%

Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Der blev nedsat et udvalg bestående
af :Mette Gudman, Juliane Ilgner, Lars
Nielsen, Maria F. Kamp, Mette M. Bie,
Kim J. Josefsen og Susanne Presley samt
en repræsentant fra koret.

6.
%

Affaldshåndtering i og fra sognegården

Vi har behov for at få sorteret vores
affald mere rationelt og korrekt i forhold
til gældende lovgivning på flere områder.
Debat om mulige løsninger for placering
og håndtering mv. Der kommer en
beregning på den årlige samlede udgift.

7.
%

Nedtagning af modelskibet Frederik
Qvartus i forbindelse med etablering af
nyt lys i kirken

Skibet nedtages i forbindelse med
opsætning af ny lyskilde. Det vil blive
placeret et andet sted i en af sognets
lokaliteter. Kirke- og bygningsudvalget vil
finde en egnet placering.

8.
%

Forslag om forbedret lys i kirken inkl.
budgetønske

Der skal indhentes flere tilbud og
alternative former for løsning til
kommende belysning. Projektet er
anlægsønske til budget 2020 med kr.
400.000, -

9.

Eventuelt

Intet.

