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

Deltagere: Karin Mardahl-Hansen, Jens
Tiedt, Axel Zenth, Jørgen Larsen, Mette
Henriksen, Flemming Ehlers, Kim
Josefsen, Charles Clausen, Palle Hansen,
Mette Bie, Ulla Sørensen, Martin Ishøy og
Inge Forsmann.
Afbud fra Kirsten Hegnsted

Møde den
26.04.2016 kl.
19.00

Blad nr.

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet
29.03.2016

Godkendt.

2.

Godkendelse af Dagsorden
a) evt. yderligere punkter

Godkendt.

3.

Post:

Menighedsrådet holder sig orienteret om
indkommen post på den digitale
arbejdsplads.
Indbydelse fra Folkekirkens Skoletjeneste;
Palle Hansen, Martin Ishøy og Kim
Josefsen deltager.
Henvendelse fra Østsjællands Beredskab
vedr. opsætning af bimåler til eltilførsel i
bunkeren. Jens Tiedt og Inge Forsmann
svarer og sørger for reetablering af el mod
betaling af deres forbrug.

www.menighedsraad.dk
(brug nem-id)



4.

Meddelelser formand, udvalg,
præsterne mv:

Der har været afholdt
medarbejdermøde 6/4
Flemming Ehlers orienterede om forløbet
af mødet og henviste til det udsendte
referat. Der blev spurgt til processen
omkring forhandlingen af lokalaftalen for
kirkegårdspersonalet. Når der foreligger
nyt vil menighedsrådet blive orienteret.
 Syn 2016 – dato
Indkaldelse samt dagsorden omdelt på
mødet.
Arrangementet ”Danmark spiser sammen”
afholdes i sognegården den 27.april kl.
19.00. Der blev opfordret til at deltage og
tage venner og bekendte med.
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Valgbestyrelsen orienterede om status på
det udsendte spørgeskema, og om hvor
mange det forventes der skal rekrutteres til
det kommende menighedsråd. Der blev
opfordret til at tænke på kandidater til
opstillingslisten. Der er udarbejdet ny
handlingsplan af valgbestyrelsen.
Kommunikationsudvalget udarbejder et
punkt på hjemmesiden som orienterer om
valget.
Præsterne orienterede om udfordringerne
ved den nye skolereform og konfirmand undervisningen.
Menighedsplejen har fået ny bestyrelsen
som netop har konstitueret sig.
Menighedsrådet deltager i fælles
afskedsgave til domprovst Jens Arendt.
Der har været afholdt Open Air
gudstjeneste på havnen St Bededag.
Der afholdes Grøn Familiedag den 3.
september 2016.
Palle orienterede om renoveringsforløbet
på Sankt Ibs Vej, og det forløber efter
planen.
Sager til orientering
5.

Udmeldelser, status
(bilag uddeles på mødet)

Der har kørt en kampagne i medierne om
udmeldelse af Folkekirken. Vi har på
baggrund af denne kampagne modtaget
flere henvendelser om udmeldelser end
sædvanligt. Der er derfor udarbejdet et
brev som vedhæftes til dem, som melder
sig ud, således at de er orienteret om bl.a.
konsekvenserne ved udmeldelsen.

6.

Budgetforløb 2017

Charles Clausen orienterede om den
fejlbehæftede udmelding af driftligningen
for 2017. Der blev endvidere orienteret om
det forventede budgetforløb for så vidt
angår div. udvalgs deltagelse i denne
proces. Der er frist til den 13. maj for
tilbagemeldinger, således at der til næste
forretningsudvalgsmøde den 19. maj kan
foreligge et udkast, som kan behandles
endeligt den 31. maj.

Sager til beslutninger
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7.
%

Anmodning om kollekt til ’Hearts of
Roskilde’

8. Våbenhus – nyt bord og bænk
%.

9.

Kulturkapel – status og ny tidsplan

10 Eventuelt

Martin Ishøy orienterede om projektet. Det
blev besluttet at der kan samles ind til
formålet ved særskilt opsat kasse til
formålet fra 1. til 31. august 2016. Martin
Ishøy sørger for de praktiske
foranstaltninger vedr. opsætning mv.

Jens Tiedt fremlagde de to tilbud, og det
blev besluttet at købe et specieldesignet
bord fra Thors Design. Kirkeværgen tager
kontakt til firmaet for det videre forløb.

Martin Ishøy orienterede om forløbet og
kontakten til den kommende bestyrelse for
kulturkapellet. Det blev besluttet at ændre
datoen for at foreningens vedtægter skal
være menighedsrådet i hænde, således at
de skal være menighedsrådet
i hænde forud for mødet i september.

Præsterne orienterede om den kommende
tur til Galleri Emmaus.

