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

Referat af menighedsrådsmøde den 19. marts 2019
Mødedeltagere: P Marcos Romero Bernús, Pia Mærsk, Ulrik Vangstrup (ref), Anna Jørgensen,
Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen, Ole-Chr. Munk Plum
Afbud: John Munro,
Punkt 1. Velkomst m.v.
A. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
B. Godkendelse af referat af MR-møde den 19. februar 2019
Referatet blev godkendt.
C. Punkter under eventuelt:
Punkt 2. Regnskab for 2018 og budget for 2019
Pia gav status på regnskabsaflæggelse for 2018.
Pr. 1. januar 2019 overgik vi til ny regnskabsmetode.
Den 1. marts 2019 skulle alt være lagt i regnskabssystemet. Dette har ikke været muligt af praktiske
årsager. Det skal planlægges bedre, så regnskabet næste år kan aflægges rettidigt. Der arbejdes med
Bispekontoret på at få regnskabet 2018 afsluttet hurtigst muligt.
Pia præsenterede budgettet for 2019. Udgiftsposterne er tilpasset for at gøre det muligt at undgå
underskud i 2019. Der vil løbende være budgetopfølgning i regnskabsgruppen og Menighedsrådet.
Budgettet for 2019 blev vedtaget.
Punkt 3
Status forslag fra Frivillige dag
UV og EMB gav status på aktivitetsplanen. Det blev besluttet at sende planen ud til alle udvalgene.
Punkt 4
Afholdelse af Frivillig fest lørdag den 23. marts 2019
UV gav status på planlægning af frivilligfesten.
Punkt 5.
Valfart til Åsebakken søndag den 26. maj 2019
p. Marcos fortalte at der kan laves aftale med et busfirma om fælles transport fra Sankt Laurentii
Kirke, Sankt Pauls Kirke og Sankt Hans Kirke. Omkostningen pr. person vil blive kr. 100. Hvis der
er nogen, der ikke har mulighed for at betale, men gerne vil med, kan de henvende sig til p. Marcos.
Det vil ikke være muligt at få penge retur, hvis man efterfølgende må melde afbud.

Punkt 6. Orientering / v sognepræsten og formanden
1) Fredag den 10. marts 2019: Afholdt møde / introduktion til nyt program for WEBsiden
Ole fortalte at der har været afholdt et møde med designfirmaet, hvor de grundlæggende
teknikker blev gennemgået. Ole har oprettet administratorer. Siden er endnu under udvikling, og
skal på et tidspunkt erstatte den nuværende. Det blev besluttet at overgå til den nye webside
hurtigst muligt.
2) Mandag den 18. marts 2019: Afholdt møde i Liturgisk Udvalg
Der er blevet arbejdet med at planlægge Påsken, mv.
3) Orgel
Der er sendt ansøgning om fondsmidler til renovering af orgel.

4) Vedligeholdelse af sognets bygning/ kælder
Pga. store mængder af regn, og forstoppelse i kloakken, er der kommet vand i kælder under
præsteboligen. Det har regnet ind i menighedssalens køkken og i et kontor. Problemerne er
identificeret og vil blive udbedret.
Afholdte arrangementer for menigheden – siden sidst:
•
•
•

Søndag den 24. februar 2019 Medlemsmøde
Søndag den 3. marts 2019 Fastelavn
v/ Kateketer og Festudvalg
Søndag den 10. marts 2019 Foredrag efter Kirkekaffe om Ukraine
v/ Beata og Jerzy

Punkt: 11: Eventuelt
1) Erick sender hilsen til Sankt Laurentii Menighed
p. Marcos’ præstemedhjælper er blevet præsteviet i Leon, Spanien, d. 17-03-2019.

