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

Referat af menighedsrådsmødet den 6. april 2016.
Til stede: Pastor Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, John Munro, Ludwig von Malsen, Ellen Margrethe
Nelth og Annelise Nielsen.
Punkt 1. Godkendelse af referat: Med hensyn til punkt 5 blev det understreget, at de danske meddelelser under
messen og oversættelsen til engelsk kun findes på den udenlandske afdeling af hjemmesiden.
Punkt 2: Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 3: Meddelelser fra pastor Marcos: Pastor Marcos er nu vendt hjem fra sin ferie i Spanien. Ellers var der
ingen meddelelser.
Punkt 4. Orientering om økonomien og vore muligheder for at henlægge penge til renovering af bygningerne: Vores årsregnskab venter på at blive revideret af bispedømmets bogholder, som har meget travlt lige
nu. Hun håber på at nå det i løbet af april måned. Da vi har bogført regnskabet for 2013 og 2014 forkert, har vi
betalt for meget i afgift til bispedømmet i 2015, idet vi har betalt 40 % af vores indtægt fra 2014 ved udlejning til
Skt. Josefs Skole (lokaler og parkeringsplads), og vi skal kun betale 15 %. Det samme gælder for 2013.
Vi har et overskud på vores regnskab i 2015 på ca. 67.000 kr. men det er formentlig meget større, efter MA’s beregninger nok ca. 110.000 kr. Beløbet skal tages med forbehold.
Det beløb, vi har i overskud ved udlejning, kan vi sætte på en særlig konto til henlæggelse af midler til at renovere
sognets bygninger. Pengene må kun bruges til renovering, og vi kan hæve af dem, når vi vil. Ved at oprette en
sådan konto kan vi slippe for afgift til bispekontoret.
Vi har også fået oprettet en konto, hvor sognets medlemmer kan sætte penge ind til renovering af bygningerne.
Vi har fået afgiftsfritagelse, så de beløb, der kommer ind på kontoen, er vore egne uden nogen for form for afgift.
De medlemmer, der sætter penge ind på kontoen, kan trække beløbet fra i skat efter gældende regler, men det
kræver, bispekontoret har medlemsnummer eller personnummer.
I 1. kvartal 2016 blev der indbetalt 127.000 kr. i kirkeskat. Det er en stigning på 20.000 kr. i forhold til 2014.
Niels Engelbrecht har fra bispedømmets midler bevilget 220.000 kr. til vores renovering, så vi har penge til
dækning af udgifterne til 1.salen i præstegården. Vi håber dog også at kunne istandsætte kontorafdelingen i
stueetagen.
Punkt 5. Tømreren er gået i gang med renovering af 1. salen i præstegården den 29. marts. Renoveringen forventes færdig i slutningen af juni, og renoveringen af kontorafdelingen forventes færdig en gang i september
måned, såfremt der er penge til det.
Skolen ønsker at fjerne to vægge på 1.salen, som de har lejet af os. Vi besigtigede de to byggerier. I præstegården
er nogle vægge revet ned, og der er gjort klar til at indrette et stort lokale som henholdsvis køkken, spisestue og
opholdsstue. Derudover skal der indrettes et badeværelse i forbindelse med de to soveværelser, der er beregnet til
to præster/præstestuderende. Gangen skal isoleres og gulvet renoveres. Desuden indrettes der et gæsteværelse.
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Med hensyn til skolens ønsker om at indrette et klasseværelse på 1. sal, skal der formentlig indrettes en
brandtrappe af hensyn til brandsikkerheden og forskrifterne for undervisningslokaler skal følges.
Vi blev enige om at tillade nedrivningen af væggene mellem tre værelser på 1.salen i skolens afdeling på den
betingelse, at skolen genopfører dem, når den forlader bygningen ved lejens ophør, hvis dette ønskes til den tid.
I stueetagen besigtigede vi renoveringen af de to lokaler for enden af gangen, som skolen ønsker at slå sammen til
et lokale ved at rive væggen mellem de to rum ned. Det kræver, at der flyttes en bjælke i loftet. Skorstenen ønskes
fjernet. Her skal myndighederne også give tilladelse.
Det vil vi også gå med til på de samme betingelser som nævnt for 1.salen, nemlig at væggen bliver genopført, når
skolens lejemål udløber, hvis det ønskes fra kirkens side. Byggeriet skal gennemgås med kommunen m.h.t. brandsikkerhed. Skolens arkitekt og Søren, der leder vores byggeri, vil i fællesskab se på problemer omkring brandsikkerheden. Desuden skal vores bygning deles op i flere lejemål, så BBR meddelelsen kommer til at svare de faktiske
forhold.
Punkt 6: Planlægning af mødet for menigheden den 10. april lige efter messen: Mødet afholdes i Skt. Josefs
skoles fællessal, hvis den er ledig, ellers i menighedssalen, med deltagelse af hele menighedsrådet. Opgaverne
fordeltes således:
Indledning af mødet ved pastor Marcos
Regnskab, kirkeskat og byggeri, herunder orientering om en særlig konto til renovering af bygningerne ved Maria Alster
Orientering om pastoralrådsmødet ved Ellen Margrethe Nelth
Efterlysning af frivillige.
Referat ved Annelise Nielsen
Årsberetningen sættes på hjemmesiden.
Punkt 7. Ellen Margrethe havde sendt et forslag til opgaver, vi ønsker at ”udbyde” til de frivillige. De faldt meget
sammen med de opgaver, som Maria havde som forslag. Marcos, Ellen Margrethe og Maria vil sammen se på
forslagene og udarbejde et skema til uddeling en søndag i maj. Skemaet sættes også på hjemmesiden, så man kan
udfylde og sende det til sognekontoret. Vi vil følge Jocks forslag til en tekst med en engel øverst og i det hele taget
give det en humoristisk tone.
Punkt 8. Kommunikationsudvalgets retningslinjer for annoncering af foredrag m.v. i kirken: Man skal melde
sig i forvejen til p. Marcos, hvis man ønsker at komme med en annoncering under meddelelser i kirken. Se i øvrigt
udarbejdet bilag om emnet. Anna tilbød at stå for ophæng af informationer på de to opslagstavler i våbenhuset
og i forhallen i sognegården. Fast vil hun gøre det engang om måneden, når sognekalenderen hænges op.
Kommunikationsudvalget vil se på, hvad der skal hænge de forskellige steder.
Punkt 9. Eventuelt.
Børnemessen fungerer godt.
Ros til musikken i påskeugen. Efter jul aftales musikken til næste påske, så koret i god tid ved, hvad der skal øves.
Efterlysning af mikrofonstativer til næste påskes opførelse af lidelseshistorien.
Diskussion om vores gavepolitik.
Ønske om at genindføre en fest Skt. Hans aften.
Punkt 10. Punkter til næste møde den 11. maj:
1. Evaluere middagen for de frivillige, skal den fortsat ligge skærtorsdag?
2. Genindførelse af festen Skt. Hans aften.
3. Opgaverne på et sognekontor
Mødet foregik i god ro og orden og sluttede kl. 20,30.
Referent : Annelise Nielsen
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