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

Referat af menighedsrådsmødet den 11. maj 2016.
Til stede : Pastor Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth og Annelise Nielsen.
Fraværende : John Munro og Ludwig von Malsen
Punkt 1. Vi gik en runde for at se, hvordan det går med renoveringen af præsteboligen. Det skrider planmæssigt
frem. Vi går ind for at renovere hele præsteboligen og kontorafdelingen på en gang, da det vil blive det billigste.
Lofterne er åbnet for at lette installeringen af elektricitet, og derfor bør hele bygningen ordnes nu. Vi kan låne op
til 400.000 kr. af bispekontoret på lempelige vilkår til ombygningen. I underetagen indrettes to lokaler: et kirkekontor og et kombineret kontor og samtaleværelse til præsten. Desuden indrettes der et lille tekøkken og et toilet.
Præsteboligen adskilles fra kontorbygningen med en væg ved indgangsdøren. Skulle der blive penge tilbage efter
ombygningen af underetagen, afleveres de tilbage til bispekontoret.
Punkt 2. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 3: Maria orienterede om regnskabet. Regnskabet fra 2015 er endnu ikke blevet revideret på bispekontoret.
Vi får et beløb på 22.000 kr. tilbage fra for meget betalt afgift af udleje i 2013 og 2014. Claudia vil løbende bogføre sognets indtægter og udgifter, men savner hjælp til årsregnskabet. Pastor Marcos vil undersøge forskellige
muligheder. Bl.a. kunne Claudia få hjælp af Lyngbys regnskabsfører.
Når byggeriet er færdigt, er det meningen, at BBR-meddelelserne bliver ajourført, så det vil fremgå at sognebygningen kommer til at bestå af forskellige lejemål. Der kommer separate målere på el til de forskellige lejemål. I
fyrrummet sættes bi-målere på menighedssalens og kirkens forbrug af varme.
Punkt 4. Skemaet til de frivillige hjælpere i sognet blev gennemgået og ændret. Det endelige skema vil blive
præsenteret snarest muligt efter en søndagsmesse af Pastor Marcos og dernæst uddelt til menigheden.
Punkt 5. Middagen for de frivillige, der i en del år har været afholdt skærtorsdag, vil blive flyttet næste år af hensyn
til festudvalget, som har haft to store fester på en uge at tage sig af. Middagen vil blive afholdt i begyndelsen af
juni måned 2017. Skt. Laurentii festen afholdes den 14. august 2016 med udvidet brunch efter messen. Husk også
vores Skt. Hansaften fest den 23. juni.
Punkt 6: Opfølgning på de enkelte udvalg. Kirkeskatteudvalget vil blive indkaldt efter sommerferien. Der blev
spurgt til Økumeni- og valfartsudvalget, som havde holdt et ”genstartmøde” den 21. september 2015 med deltagelse af Pastor Marcos, Maria, Beata og Jerzy.
Der kom ikke helt klarhed om dette spørgsmål.
Punkt 7. Punkter til næste MR møde:
Orientering om byggeriet
Aktiviteter for menigheden i efteråret
Møde med sognets repræsentanter i børnehaven og skolen
Middag med menighedsrådet og bestyrelserne i børnehaven og skolen
Gennemførelse af særlige kollekter i kirken.
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Punkt 8. Efterårets mødedatoer for MR: d. 24 august, 21. september, 26 oktober, 23. november og d. 14. december,
hvor der er julefrokost.
Punkt 9. Eventuelt.
Indbydelsen til Skt. Hansaften festen blev præsenteret.
Der er fælles transport til Åsebakken. Tilmelding senest d. 22. maj. Transporten koster 100 kr. pr person. Bussen
kører først til Holte og dernæst til Åsebakken.
Trine Opsahl har fået tilladelse til at optage en CD i kirken med egne kompositioner. Hun spiller på keltisk harpe.
Pastor Marcos svarer hende og opfordrer hende eventuelt til spille for os ved en passende lejlighed.
Næste års firmelse bliver den 25. maj. 1. kommunion bliver den 7. maj.
Da skolen afholder eksamen 2. pinsedag, er der ingen kirkekaffe på søndag.
Mødet foregik i god ro og orden og sluttede kl. 20.00.
Referent : Annelise Nielsen
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