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

Møde onsdag den 31.10.2018 kl.
19.00 i mødelokale 1 i sognegården
MR

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet
26.09.2018

Godkendt.

2.

Godkendelse af Dagsorden
• evt. yderligere punkter

Godkendt.

3.

Meddelelser formand, udvalg,
præsterne mv:

Der har været afholdt møde i KIBUudvalget. Martin orienterede om
indholdet fra mødet, bla. er vores
affaldshåndtering blevet debatteret i
udvalget.
Orientering fra ansættelsesudvalget om
ansættelse af ny organist, som starter 1.
januar 2019.
Køkkenudvalget er snart færdig med de
sidste indkøb mv. til køkkenet, og der
mangler stadig at blive lavet et par
småting rent håndværksmæssigt.
Herefter begynder udvalget at se på
renovering af køkkenet i gartnerhuset.
Orientering ved Jens om processen med
brolægningen ved kirken.
Orientering fra kollektudvalget om hvor
langt i processen de er med at lave et
oplæg til det kommende års kollekt.
Kollektlisten skal vedtages på
menighedsrådsmødet i november.

Sager til diskussion
4.
%

Mindesamvær

Bred diskussion af muligheden for ønsket
om tilbud om mindesamvær, og hvilke
forskellige modeller der kunne være for
det. Der blev nedsat et udvalg bestående

Sankt Jørgensbjerg Kirke – Roskilde
Menighedsrådet
Møllehusvej 120, 4000 Roskilde. Telefon 4634 1466. E-mail: 7159@sogn.dk
af: Charles Clausen, Lars Nielsen,
Annette Matthiesen som vil arbejde
videre med et forslag til videre
behandling i menighedsrådet i 2019.
Sager til beslutninger
5.
%

Budget 2019

Det godkendte budget for 2019 som er
afgivet på CVR 50307514 blev afleveret i
økonomiportalen den 31.10.18 kl. 20.56

6.
%

Mål for SJK 2019-20
Herunder evaluering af mål for 201718

Målene gennemgået og godkendt og vil
blive tilrettet. De nye mål offentliggøres
på hjemmesiden.

7.

Eventuelt

Opfordring til at deltage som frivillig til
adventsmarkedet.

8.

Lukket punkt.

Særskilt referat.

