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

Referat af menighedsrådsmødet den 6. marts 2018.
Til stede : P. Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ludwig von Malsen, John Munro og Annelise Nielsen.
Fraværende: Ellen Margrethe Nelth
Punkt 1: Dagsordenen blev godkendt
Punkt 2: Orientering af p. Marcos: De ti lamper er blevet solgt på auktion. De indbragte 3600 kr. Lyset i depotet
ved menighedssalen virker ikke. Vi tilkalder en elektriker, når skolen har ferie. Væggene i vaskekælderen under
præsteboligen er blevet renset og malet.
Punkt 3: Renovering af sakristi og præstegårdshave skal vi selv betale. Bispedømmet har givet grønt lys til at gå
i gang. De penge, vi får for at leje ud til skolen, skal sættes til side til reparation af taget. Derudover bør der altid
være en buffer på ca. 500.000 kr. på sognets konti.
Punkt 4: Regnskabet har voldt kvaler af flere grunde. Fire personer har arbejdet i mange timer for at få det færdigt, og det nåede at blive sendt i rette tid til bispekontoret, så det var fremme til den 2. marts. ( Bilag følger
senere). Der er kommet mere ind i kirkeskat i år end budgetteret. Folk er begyndt at bruge mobilepay, og det
fungerer fint.
Punkt 5: Der er kommet nye regler til afholdelse af menighedsrådsvalg. Kandidaterne må ikke være med til
stemmeoptællingen, hvis de selv er medlem af valgstyrelsen. Der skal findes fire personer som valgtilforordnede
og stemmetællere. Desuden skal der findes en til to personer til at stå ved valgurnen og hjælpe folk tilrette ved
valghandlingen i de to timer, valget varer.
Brevstemmer må ikke sendes med posten, men skal ske i overværelse af valgstyrelsens formand. Ring og få en
aftale med Pia Mærsk.
Den person, der får flest stemmer, indkalder til det første møde, hvor det nye menighedsråd konstituerer sig.
Mødet skal foregå inden den 7. april, hvor konstitueringen skal være færdig. Vores repræsentant og suppleant til
pastoralrådet skal være udpeget senest inden den 9. april i samarbejde med Køge. Pastoralrådet holder møde to
gange om året.
Punkt 6: Vi holder ikke en særlig fasteindsamling til Caritas, men folk opfordres til at sende deres eget fastebidrag
til Caritas.
Punkt 7: Maria laver en årsberetning over menighedsrådets virke 2016-2018 når hun får tid..
Hun vil desuden sætte den nye formand ind i opgaverne. Maria genopstiller ikke, og gjorde opmærksomhed på, at
beslutningen er hendes egen i fuld forståelse med p. Marcos. Hendes helbred kan ikke klare så stor en opgave, som
det er at stå for mange af de praktiske og administrative opgaver, som følger med hvervet, og som har været særlig
store i denne periode, ofte med tidsfrister hængende over hovedet. Det er samtidig med sorg, at hun må tage
afsked med de mange områder, som hun har stiftet bekendtskab med i de sidste fire år. Maria bliver i menigheden
for at hjælpe med til forskellige opgaver i samråd med p. Marcos, og hun fortsætter i redaktionsgruppen og økonomiudalget.
Referat fra menighedsrådsmøde, 6. marts 2018, side 1

Vi takkede hende for det store arbejde, hun har lagt i menigheden, hvor det i høj grad er hendes fortjeneste, at
byggeriet og de øvrige opgaver er blevet løst så godt.
Vi har været glade for den stramme styring af møderne, vi efterhånden har fået, så de maksimalt har varet halvanden time. Vi skal passe på med at danne for mange udvalg/grupper, det sinker arbejdet. Vi har haft gode
erfaringer med følgende udvalg/grubber foruden selve menighedsrådet: Liturgiudvalget, økonomiudvalget,
festudvalget og redaktionsgruppen.
Evt.: Den 1. maj kommer der en ny datalov fra regeringen. Vi skifter vores g-mail ud med en ny mail af sikkerhedshensyn. Alle vores arkiver skal gennemgås i den forbindelse.
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 19.30.
Næste møde: Det nye menighedsråd indkaldes efter valget.
Referent: Annelise Nielsen
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