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

Referat af menighedsrådsmødet den 26. oktober 2016 .
Til stede: Pastor Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen, John Munro
og Annelise Nielsen.
Punkt 1. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Meddelelser fra p. Marcos: Lejligheden blev vist frem sidste søndag og er nu færdig.
I alt 170 personer fra Køge, Roskilde og Høje Tåstrup menigheder deltager i pavemessen i Malmø den 1. november. P.
Marcos er udnævnt til at deltage i det biskoppelige råd. Erick, vores præstestuderende fra Peru, er faldet godt til i Roskilde og er glad for at være her. Han er startet på at lære dansk.
Punkt 3: Status på byggeriet.
Renoveringen af 1. salen - præstebolig & etablering af lodret og vandret brandskel = 761.303 kr.
Finansieret således: 506.000 (arv fra Helga) - 220.000 (donation fra Bispedømmet) og 35.303 (Skt. Laurentii Kirke).
NB: Vi kan overføre dette beløb til vores gæld til bispekontoret.
Renovering af stueetagen - sognekontorer = 562.840 kr.
Finansieret således: udlæg af bispekontor, indstiftet som lån 562.840 kr.
Dette lån kan nedbringes ved hjælp projektkontoen oprettet i bispekontoret: 51.500 kr.
Gælden til bispekontoret vil således blive 511.340 kr.
Punkt 4. Sognets regnskabsføring:
Vi har haft et problem med det gamle økonomisystem. Computeren gik i stykker og sikkerhedskopien af regnskabet skal
nu installeres. Noget af regnskabet er gået tabt i processen og skal genskabes. Vi tegner et prøveabonnement på et nyt
regnskabssystem, som også kan bruges online af bogholderen hjemmefra.
Økonomiudvalget vil drøfte, hvordan vi betaler lånet tilbage til bispekontoret, så der også bliver sat et beløb til side til
uventede udgifter.
Punkt 5. Vedligeholdelsesudgifter.
Vi indhenter tilbud fra tømreren på udskiftning af vinduer i p. Marcos’ lejlighed. Udskiftningen af vinduerne var ikke med
i det oprindelige tilbud på renovering af lejligheden.
I haven er asketræet blevet for stort. Jock ser i første omgang på træets tilstand og kommer med en vurdering af, hvad
man gøre ved det.
Der mangler lys langs flisegangen fra salen til kirken. Plankeværket skygger for lampen ved præstegården, så den
tænder for sent.
Sakristiet skal sættes i stand, tæppet fjernes og skabene udskiftes. Der ønskes ny yderdør.
Facaden på vores bygninger især langs menighedssalen og mod Frederiksborgvej skal renoveres (der foreligger en plan,
som vi ikke har mulighed for at føre ud i livet foreløbig).
Der mangler en pære i koret ved orglet.
Bispekontoret har set på kirkegulvet, som hælder. Der bliver sendt et firma herned for at måle om gulvet synker. Først
derefter kan der tages stilling til, hvad der skal ske. De løse klinker rundt omkring i kirken vil blive repareret.
Punkt 6. Grøn kirke og præstegårdshaven.
Skolen slår græsset, men selve haven skal ordnes. Vi arrangerer en havedag for sognet til foråret.
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Punkt 7. Nye mødedatoer for MR: 18. januar, 15. februar, 15. marts, 26. april, 17. maj og 14. juni.
Middag for de frivillige holdes den 18. marts.
Mødet med menighedsrådet og menigheden afholdes den 30. april.
Punkt 8. Skolens brug af køkkenet.
Det højre skab skal ryddes til skolen. To piger, der kommer fra Operation Dagsværk den 3. nov. kan hjælpe med dette.
Opvaskemaskinen er repareret, men foreslås udskiftet næste gang den går i stykker. Dette medførte en livlig debat.
Punkt 9. Eventuelt.
Skolen annoncerer med engelsk gudstjeneste i domkirken på deres hjemmeside. Vi foreslår, at den engelske messes
tidspunkt også annonceres på siden, da der er katolikker blandt de engelsktalende elever.
Vores foredrag om ”Pagtens Ark” den 30. november bliver annonceret i lokalbladet via KultuNaut, i menighedsbladet og
ved opslag i våbenhuset og udhængsskabet.
P. Roberto aflaster p. Marcos en gang om måneden, så p. Marcos kan deltage i kirkekaffen efter messen og hilse på
menigheden.
Referent : Annelise Nielsen
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