Skt. Laurentii kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf.: 4635 0965
E-mail: slkontor@gmail.com

Referat af menighedsrådsmødet den 9. marts 2016.
Til stede: Pastor Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ludwig von Malsen, Ellen Margrethe Nelth og
Annelise Nielsen.
Fraværende: John Munro.
Maria Dovicicova er flyttet fra sognet og har ikke ønsket af fortsætte som medlem af menighedsrådet.
Punkt 1. Tre firmaer har budt ind på renoveringen af 1. salen af præstegården. Priserne, som de tre firmaer tilbød
at udføre opgaven for, var forbløffende ens. Der var enighed om at vælge H J Tømreren, hvis tilbud lød på kr.
610.981,25 incl. moms. Dertil er der en buffer på kr. 100.000 kr. hvis der skulle opstå uforudsete udgifter i tilfælde af
arbejder, som man ikke har kunnet forudse. H J Tømreren har før udført opgaver i sognet. Vi regner med at arbejdet
går i gang i begyndelsen af april, såfremt vi får bispekontorets godkendelse. Det skulle være færdigt i midten af
juni.
Punkt 2. Maria gennemgik regnskabet og de besværligheder, der har været i forbindelse med, at vi har manglet
en regnskabsfører i det meste af 2015. Der har været mange omposteringer og indviklede regler, så det har været
et stort arbejde for Claudia Oddone at udfærdige regnskabet. Regnskabet fra 2014 er forkert udformet, da Maria
m.fl. ikke kendte til den rigtige måde at opstille det på med hensyn til de beløb, vi har fået fra Skt. Josefs Skole ved
udleje af parkeringsplads og lokaler. Vi har derfor betalt 37 % og 40 % i afgift af disse beløb i 2013 og 2014 i stedet
for 15 %. Dette påvirker regnskabet for 2015, hvor det fremgår, at vi har betalt kr. 303.000 i afgift til bispekontoret,
og det er for meget. Bispekontoret vil se på dette beløb.
Indtægterne i 2015 var 671.062,31 (heraf kr. 486,656,00 i kirkeskat) plus kr. 245.010 for husleje. Udgifterne beløb sig
til 489.198,00 plus de førnævnte kr. 303.000,00, som er for stort et beløb.
Punkt 3: Meddelelser fra pastor Marcos:
Næste års firmelse bliver Kr. Himmelfartsdag 2017, da biskoppen var optaget den 1. maj. Første kommunion må
derfor afholdes en anden dag næste år. Vi kan ikke regne med at have en bestemt dag til firmelsen, da det vil
afhænge af biskoppens kalender, hvornår den kan holdes.
Punkt 4: Planlægning af mødet for menigheden den 10. april lige efter messen. Mødet afholdes i menighedssalen
med deltagelse af hele menighedsrådet. Opgaverne fordeltes således:
Indledning af mødet ved pastor Marcos
Regnskab og kirkeskat ved Maria Alster
Orientering om pastoralrådsmødet ved Ellen Margrethe Nelth
Hvordan får vi flere frivillige til at melde sig til opgaverne i sognet.
Referent: Annelise Nielsen
Punkt 5: Eventuelt: Ole Plum ønsker at sætte meddelelserne fra messen ind på hjemmesiden på både dansk og
engelsk. Derfor skal meddelelserne afleveres på skrift både på dansk og engelsk, når de er blevet læst op i kirken.
Pastor Marcos fik grønt lys til at meddele bispekontoret, at sognet ønsker at få en ny bil.
Vi bedes komme med forslag til frivillige opgaver i kirken og sende dem til Maria.
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Punkt 6: Punkter til næste møde den 6. april: Planlægning af mødet for menigheden den 10. april.
Byggeriet
Mødet sluttede kl 19.15
Referent: Annelise Nielsen
Frivillige til koret:
Koret har brug for flere stemmer, da vi ikke er ret mange i øjeblikket. Vi øver hver mandag aften fra klokken 19.30
til 21.30 i menighedssalen. Koret optræder ved festlige lejligheder som påskenat, julenat og firmelse. Vi synger
tre- og firstemmige værker under ledelse af vores organist.
Interesserede bedes henvende sig til Annelise Nielsen eller organisten Ole Knudsen
Referent : Annelise Nielsen
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