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

Referat af menighedsrådsmødet den 18. januar 2017 .
Til stede : Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ludwig von Malsen, John Munro og Annelise Nielsen.
Fraværende : Ellen Margrethe Nelth og p. Marcos.
Punkt 1. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering om regnskab 2016 og budget 2017.
Simon Gjedde vil installere et nyt regnskabssystem i vores computer. Vi tager punktet op igen ved næste menighedsrådsmøde. Der er udarbejdet en tidsplan for regnskab 2016 og budget 2017, som blev fremlagt til orientering. Ifølge
den plan skal MR deltage i to møder i februar. Aflevering af regnskab og budget skal ske den 3. marts.
Punkt 3 a. Orientering om økonomien ved renoveringen af præsteboligen efter at vi har fået 707.000 kr. fra Diaspora-Kommissariat i Tyskland. Med denne hjælp fra Tyskland skylder vi ikke nogen penge væk til Bispekontoret. Vi
får derimod nogle penge tilbage, som indsættes på en konto til senere projekter.
Punkt 3 b. Orientering om byggesagens afslutning og bi-målere.
Vi har fået opsat bi-målere til måling af forbrug af vand og varme. Skolens serviceleder vil aflæse målerne, og
betalingen vil ske i henhold til forbruget. Skolen har fået sin egen el-måler (placeret ved sognets elmålere på 1. sal)
og betaler direkte til SEAS uden vores mellemkomst.
Det er foreslået, at skolen fremover holder øje med varmeanlægget.
Punkt 4. Orientering fra p. Marcos udgår pga. sygdom.
Punkt 5. Det hældende gulv i kirken er undersøgt. Tre repræsentanter for bispekontoret har inspiceret kirken. De
anbefalede Falck Bygconsult til at se på det hældende gulv ved døbefonten. Gulvet er sunket op til 40 mm på det
laveste sted og er jævnt hældende. Det skyldes, at soklen er støbt direkte på jorden uden en kælder. Man fandt
også noget løst pus på væggene og nogle løse klinker på gulvet. Falck Bygconsult har efterfølgende udarbejdet en
rapport om gulvet og kirkens tilstand, hvoraf det fremgår, at der ikke er grund til bekymring lige nu.
Punkt 6. Brugen af køkkenet. P. Marcos og Maria har holdt et møde med Thorsten og den afgående og de kommende tekniske serviceledere på skolen. Thorsten vil udarbejde et sæt ordensregler om brug af køkkenet. Skolen
har udskiftet bordplade og vandhane. Sidstnævnte var en gave fra p. Marcos. Hvis der er problemer med oprydning eller andet, skal det meddeles til Maria. Skolen står for rengøring af køkkenet.
Punkt 7. Koret stoppede den 1. januar i år. Katrin vil nu spille og synge med medlemmer af den internationale gruppe, der af og til vil synge ved søndagsmesserne. Familiemesserne fortsætter som hidtil den 1. søndag i
måneden.
I februar flyttes familiemessen dog til fastelavns søndag. Til de almindelige søndagsmesser fortsætter Kjeld og Annelise indtil videre med at støtte sangen oppe fra orglet. Hvis andre har lyst til at støtte sangen, kan de henvende
sig til organisten eller p. Marcos.
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Punkt 8. Roskilde kommunes lokalplan for bymidten. Bispekontoret har fået et brev fra Roskilde Kommune om
lokalplan 622, der omhandler bymidten, dens facader og skilte. Planen stiller strenge krav om ikke at foretage ændringer på facader eller fælde træer, så længe den er i høring. Vi er dog uden for det område, som planen dækker,
så vidt det kan skønnes.
Asketræet foreslås fældet. KM Skoventreprice vil sørge for det og samtidig lade egetræet på plænen nær ved kirkens kor beskære.
Næste ordinære møde bliver den 6. februar ?
Punkter til mødet: Regnskab for 2016 og budget for 2017.
Mødet foregik i god ro og orden og sluttede kl. 20.00.
Referent : Annelise Nielsen
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