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

Referat af menighedsrådsmødet den 9. januar 2018.
Til stede : P. Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ludwig von Malsen, Ellen Margrethe Nelth, John Munro
og Annelise Nielsen.
Punkt 1: Dagsordenen blev godkendt
Punkt 2: Orientering af p. Marcos: Julen er gået godt. Skt. Nicolaus festen var en stor succes, som var ved at
sprænge rammerne. Skolen har tilbudt, at vi kan låne deres kantine til næste år, hvis der melder sig mange børnefamilier.
Festen for de hellige tre konger blev holdt på Ledreborg. Til messen var der ca. 80 og til spisning ca. 60 deltagere.
Konceptet med messe og spisning appellerer til flere børnefamilier end tidligere, hvor vi vandrede en længere rute
i skoven rundt om Ledreborg inden messen.
De stjålne lamper er blevet erstattet af nye lamper, som lyser bedre og er mere energisparende. Samtidig har vi udskiftet de øvrige udendørs lamper, så vi har ens udendørslamper. De nedtagne lamper sælger vi på auktion. Det
drejer sig om ti store lamper og to små.
Punkt 3: Mobilpay: Vi havde en debat om mobilepay, hvor der var tre mulige løsninger, som var sendt til os fra
bispekontoret. Se bilag. Vi valgte løsning nummer to, som lyder således:
Mobilepay til almen brug. Med denne løsning får menigheden tildelt et 5-cifret Mobilepay-nummer, hvortil man
selv kan tilknytte et valgfrit kontonummer. Alle indbetalinger bliver automatisk videreført til det oplyste kontonummer. Man behøver ikke noget telefonnummer eller mobilabonnement. Beløbsmodtageren kan i princippet
også modtage donationer, men indbetaler kan bare ikke få skattefradrag.
Punkt 4: Renovering af kirke og sakristi. Vi har kontaktet bispekontoret for at få grønt lys for denne renovering,
da den kommer til at koste over 100.000 kr. Vi indhenter flere tilbud og venter med at sætte det i værk til efteråret,
når vi har undersøgt, om vi kan få tilskud til renoveringen fra Tyskland. Kan det ikke lade sig gøre, vil vi bruge lejeindtægten fra skolen til at betale for det. Hvis vi bruger denne indtægt til forbedring af bygningerne, kan vi råde
over hele beløbet uden at skulle betale 15 % af indtægten til bispedømmet.

Punkt 5: Meddelelser fra Maria. Det går udmærket med at bruge affugteren ved orglet. Både temperatur og fugtighed er nu på det tilladte for orglet. Vi vil med orgelkonsulent Michael Thomsens hjælp søge
en orgelfond om støtte til at renovering inden den 1. april.
Punkt 6: Menighedsrådsvalget den 18. marts 2018. Der skal vælges 7 medlemmer foruden p. Marcos.
Det er en forudsætning for at vælge, at man senest den 18. februar står på sognets valgliste med navn,
adresse og fødselsdato. Man skal ligeledes stå på sognets valgliste, hvis man vil stille op som kandidat
og betale kirkeskat til den katolske kirke. Fristen for at melde sig som kandidat er den 18. februar. Man
skal være fyldt 16 år den 18. marts 2018 og stå på valglisten den 18. februar for at stille op. På søndag
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