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

Referat af menighedsrådsmødet den 28. februar 2017 .
Til stede : P. Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ludwig von Malsen, John Munro, Ellen Margrethe Nelth
og Annelise Nielsen.
Punkt 1. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering om regnskab 2016 og budget 2017.
Regnskabet har været meget besværligt at afslutte p.g.a. et manglende regnskabsprogram. Det er indkøbt til
næste års regnskab, så regnskabet kan føres løbende gennem året, afsluttes kvartalsvis og dermed foreligge til
vedtagelse næsten med det samme i 2017.
Vi betaler i alt 40 % af vore indtægter til bispedømmet. Fra næste år skal vi betale 15 % af vores lejeindtægter fra
skolen til bispedømmet.
Vi behandlede regnskabet og godkendte det med det forbehold, at summen af udgifter viste et beløb på 758.000
kr., hvilket ingen forstod. Det krævede en forklaring, og det blev opklaret dagen efter, at vi havde fået en forkert
udskrift af side 4.
Punkt 3. Meddelelser fra Maria.
Vores byggeprojekt er overstået med udskiftningen af fire vinduer i præstegården. Denne udgift bliver dækket af
det tilskud, vi har fået fra Tyskland til præsteboligen.
Til festen for de frivillige den 18. marts får vi hovedretten udefra til 150 kr. pr kuvert. Desserten er lagkage og vinen
kommer fra p. Marcos. Vi bliver ca. 40 personer, men det endelige antal foreligger først efter den 5. marts, når fristen for at tilmelde sig er udløbet. Muntre indslag til festen er velkomne, måske noget fra jeres hjemstavn?
Marcos udarbejder et projekt til forbedringer af kirken, bl.a. en renovering af sakristiet. Stolene til præst og ministranter vil blive placeret bag altret på en forhøjning. Tæppet ved altret udskiftes. Skriftestolen lydisoleres. Det
skæve gulv i kirken må vente, men evt. løse fliser ordnes.
Et læk i et varmerør er endnu ikke lokaliseret. Vi afventer, at det bliver fundet, men det er ikke i kirken, så det må
være i sognegården. Denne gang er vi forsikret mod skjulte rørskader.
Da fire medlemmer af rådet ikke kunne deltage 15. marts, vedtog vi droppe MR-mødet denne dag.
Næste møde bliver den 26. april.
Punkter til mødet :
Havedag i maj eller juni
Forberedelse af mødet med menigheden den 30. april.
Mødet foregik i god ro og orden og sluttede kl. 20.30.
Referent : Annelise Nielsen
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