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

Referat af menighedsrådsmødet den 15. august 2017.
Til stede: P. Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ludwig von Malsen, Ellen Margrethe Nelth og Annelise
Nielsen.
Fraværende : John Munro
Punkt 1: Referatet fra mødet den 14. juni blev godkendt.
Punkt 2: Dagsordenen blev godkendt
Punkt 3: Orientering fra p. Marcos: For at kunne modtage mobile pay, skal vi have et CVR nummer. Vi kontakter
bispekontoret for at få et sådant nummer. Det skal i første omgang tilbydes forældre at bruge det, når de melder
deres børn til undervisning. Det koster kirken en krone pr. betaling med mobile pay.
Vores brunch i anledning af Sct. Laurentii festen gik fint. Næste år kan vi måske udvide festen med andre tiltag.
Skolen er begyndt. I år holder den internationale afdeling til i menighedssalens klasseværelser.
Punkt 4 : Planer om forbedringer i kirken og præstegårdens have.
Vi vil henvende os til samme firma, som har stået for renoveringen af kontor og præstebolig og bede dem stå for
en forbedring af sakristi, skriftestol og en ændring ved alteret. Der skal desuden laves en handicapindgang til kontoret. De nye vinduer i præsteboligen skal males.
Præstegårdshaven skal lægges om med fliser, så en kørestol kan komme hen til handicapindgangen Der anlægges
en terrasse og en ny græsplæne. Hækken fjernes og erstattes af anden beplantning ,og området ved fiskedammen
ændres til fliseareal eller græsplæne og afskærmes fra haven med et plankeværk. Plankeværket omkring haven
skal efterses, da det er ved at vælte. Det gælder også plankeværket på parkeringspladsen. Vi kontakter skolen om
dette. Ved anlægningen af terrassen skal man huske at tage højde for, at der skal være afledning af regnvand, så
en oversvømmelse undgås. Der er lavet tegninger af de renoverede områder.
Punkt 5: Maria gennemgik regnskabet. Det mangler stadig visse justeringer.
Punkt 6 : Orientering om besøget af bispedømmets orgelkonsulent.
Der er indtil nu brugt 19.000 kr. til vedligeholdelse af orglet. Det blev renset i 2010 i forbindelse med, at kirkens
loft blev malet. Orgelkonsulenten kommer igen næste mandag. Vi afventer rapporten fra konsulenten om orglets
tilstand og hvilke forbedringer, der er nødvendige i denne omgang.
Punkt 7: Der er et reformationsforedrag i Jakobskirken sidst i november måned. Det bliver holdt af en katolik og
vil belyse reformationen fra en vinkel, der ikke er så almindelig. Reformationen bliver også belyst i AC for interesserede.
Punkt 8 : Punkter til næste møde den 5. september :
1.
Kirkens fremtid
2.
Frivillige i kirken
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 19.45
Referent : Annelise Nielsen
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