Skt. Laurentii Kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf. 4635 0965
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk

Referat af menighedsrådsmødet den 6. november 2018
Mødedeltagere: P Marcos Romero Bernús, Pia Mærsk, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von
Malsen, Ole-Chr. Munk Plum, John Munro og Ulrik Vangstrup (ref)
Afbud: Anna Jørgensen
Punkt 1. Velkomst m.v.
A. Godkendelse af dagsorden
B. Godkendelse af referat af MR-møde den 21. august 2018 er sket pr. mail
C. Punkt tilføjet under eventuelt: Adventsarrangementer.
Punkt 2. Frivillige forslag v/ UV
UV redegjorde for forslaget. De frivillige inviteres til at deltage på en dag, hvor det frivillige
arbejde diskuteres. Forslaget blev vedtaget.
Mødet gennemføres den 9. februar 2019, mellem kl. 10:00 og 14:00. Der vil komme yderligere
information i det kommende sogneblad. Der vil være en let frokost til deltagerne.
Tilmelding skal ske til sognekontoret.
Punkt 3. Høstgudstjeneste
Auktionen til vores Høstgudstjeneste indbragte DKK 4.670,-. Vi har hidtil støttet et projekt
gennem St. Vincent Grupperne i Sydsudan. Pga. borgerkrigen der, har St Vincent-grupperne
dårlig forbindelse til deres kontaktperson, og de har derfor besluttet at standse udbetalinger, indtil
forholdene normaliseres.
Overskuddet fra vores auktion vil derfor gå til et andet af St Vincent-gruppernes projekter.
Menighedsrådet besluttede, at vi derfor i stedet støtter et projekt for forældreløse børn i Haiti.
En kontaktperson for Menigheden sørger fremadrettet for, at vi får oplyst hvilket projekt der kan
støttes med midler fra Høstgudstjenesten, således at vi kan oplyse dette inden næste års
Høstgudstjeneste.
Punkt 4. INFO-dag den 13. november 2018
Bispekontoret har sendt en invitation til INFO-dag vedr. bl.a. brug af nyt regnskabsprogram og
medlemssystemet med fokus på bl.a. kirkebogsdelen.
Fra menigheden vil der være deltagelse fra menighedsrådet og regnskabsgruppen.
Der blev på menighedsrådet udtrykt tilfredshed med arrangementet, bl.a. fordi det giver
berøringsflade til andre menigheder.
Punkt 5. Status ny hjemmeside og undervisning
Undervisningen udsættes til 2019. Vi sigter mod enten uge 9, 10 eller 11.

Punkt 6. Gennemgang af Vedtægter
Den gældende vedtægt er ”Vedtægt af 22. december 2015 for menighedsråd i bispedømmet
København” og kan ses her:
https://www.katolsk.dk/menigheder/menighedsraad/
Der var en gennemgang af paragraffer ved Formanden og en diskussion af opgaver og ansvar for
Menighedsrådet.
Formanden oplyste, at en regnskabsinstruks er under udarbejdelse.
Behovet for en forretningsorden som et tillæg til vedtægterne blev diskuteret. For nuværende vil
der ikke blive udarbejdet en forretningsorden.
Punkt 7. MR-møder for 1. halvår 2019
Følgende mødedatoer blev aftalt:
• 15. januar 2019
• 19. februar 2019
• 19. marts 2019
• 30. april 2019
• 11. juni
2019
Punkt 8. Orientering / v sognepræsten og formanden
• Undervisning af firmelse og 1. kommunion fortsætter
• Under påsketiden vil p. Marcos sammen med nogle kateketer fra Den Neokatekumenale
Vandring holde en række katekeser i Roskilde
• For en række udvalg er der aftalt møder ca. 6 måneder frem i tiden
• Der er kommet en ny præstestuderende: Wilson, oprindelig fra Den Dominikanske
Republik
• Den tidligere præstestuderende Eric sender hilsener til menigheden. Han har det godt i
Spanien
• Der er blevet renset kloakker, pga. oversvømmelse i Kirkens kælder. Det ser ud til at
have hjulpet
Punkt 9. Eventuelt
Advent:
I december måned vil der efter søndagsmesserne være julelotteri, æbleskiver og kaffe, the og saft.
1. søndag i advent er der desuden glögg.
Prisen for deltagelse er som sædvanligt for kirkekaffe : Voksne DKK 10,- og gratis for børn.
Menighedsrådet tager sig af de praktiske opgaver til disse arrangementer.

.

