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Referat af MR-møde tirsdag, den 11. juni 2019  
 

Mødedeltagere: P Marcos Romero Bernús, Pia Mærsk, John Munro, Ulrik 
Vangstrup, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen, Ole-Chr. Munk Plum 
Afbud: Anna Jørgensen.  
 
Punkt 1. Velkomst m.v. 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  

2. Godkendelse af referat af MR-møde den 30. april 2019 
Referatet blev godkendt.  

3. Punkter under eventuelt 
 
Punkt 2. Orientering  
v / formanden 

1) Praktiske opgaver: Gulvvask og rengøring i køkkenet 
Det er Menighedens ansvar at holde køkkenet rent, hvilket på det seneste har 
været et problem. Det er svært at få frivillige til opgaven. Menighedsrådet 
undersøger muligheden for en løsning.   

2) Ekstra havedage inden sommer – afholdt pinselørdag den 8. juni 
Havedagene har været en succes med et godt fremmøde. Folk har arbejdet 
godt, og der er bl.a. blevet lavet en terrasse.  

3) Budgetopfølgning 
Formanden redegjorde for balancen pr. 31-05-2019., der uddeltes som bilag. 
Stor ros til regnskabsgruppen for at have bogført frem til juni måned. 
Menighedsrådet tog formandens beretning til efterretning.  

4) Ændring af vores Online-aftale med banken til Erhvervsaftale er igangsat 
5) Kontoret er lukket i juli måned 

 
v / sognepræsten 

6) Søndag den 26. maj udflugt til Åsebakken. Fællestransport blev aflyst.  
7) 1. Kommunion og firmelse. Nye indskrivninger henholdsvis søndag den 25. 

august og søndag den 8. september 2019 
8) Lørdag den 1. juni 2019 blev der afholdt koncert i Kirken af Hammarbykoret 

fra Stockholm, dirigent Anders Gustafsson Forslin 
9) Vedligeholdelse af sognets bygninger / forsikring. 

Tagskaden i Menighedshuset er blevet betalt af forsikringen. Der er opstået en 
skade i Kirken der er meldt til forsikringen. Kælder er nu tør.    

10) Der er bygget terrasse af frivillige fra Kirken i præstehaven 
11) Information om den Neokatekumenale Vandrings mission på torvet, katekese 

og hjemmebesøg. Der var 4 missioner på torvene i Roskilde i Påsken. Der har 



været ca. 15 deltagere pr gang til arrangementerne tirsdage og torsdage i 
Menighedssalen. Som afslutning vil der være en retræte i august på 
Aasebakken. Hjemmebesøgene op til Påske var en succes.  

 
Punkt 3. Udpegelse af Menighedens medlem af skolens bestyrelse 
Annette Brødsgaard blev udpeget af Menighedsrådet som medlem af Skt. Josefs 
Skoles bestyrelse for en periode af 2 år, dvs. til den 1. juli 2021. 
 
Punkt 4. Ny Årskalender 2019 / 2020 
Årskalenderen blev diskuteret og delvist godkendt. Menighedsmødet 2020 holdes den 
22. marts.. Datoen for Fest for Frivillige er endnu ikke fastlagt. Endelige datoer 
fastsættes ved næste MR-møde.  
 
Punkt 5. Kommende arrangementer 
 
Søndag den 11. august 2019 Skt. Laurentii Fest / arrangeres af Festudvalget 
Deltagerbetaling DKK 20,- pr. person.  
 
Lørdag den 24. august 2019 Sogneudflugt til Eskilsø / arrangeres af Økumeni- og 
valfartsgruppen. Tilmelding på sognekontoret senest den 2. august.  
Deltagerbetaling DKK 70,-  pr. person inkl. fælles transport og overfart til / fra øen. 
 
Forslag til Sogneudflugt i 2020 blev drøftet. P. Marcos afklarer.  
 
Punkt 6: KÆK  
2. møder er afholdt lørdag den 1. juni 2019 / EMB 
Der har været godt fremmøde. KÆK er kommet for at blive.  
Næste møde bliver lørdag den 28. september 2019 kl.14.:30. 
 
Punkt: 7: Eventuelt 
Ny hjemmeside forventes i drift i løbet af juni.  
 
 
Punkt 8: Aftalte MR-møder for resten af året 2019 
 

• 20. august 2019 
•   1. oktober 2019 
•   5. november 2019 
• 29. november 2019 

 
 
 
 
 


