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

Referat af Menighedsrådsmøde den 1. oktober 2019
Mødedeltagere: P Mate Rada, Pia Mærsk, John Munro, Ulrik Vangstrup (ref.), Anna
Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen, Ole-Chr. Munk Plum
Punkt 1. Velkomst m.v.
A. Godkendelse af dagsorden. Pkt 9 og 10 blev tilføjet.
B. Godkendelse af referat af MR-møde den 20. august 2019
C. Punkter under eventuelt
Punkt 2. Orientering
v / formanden
1) Havedag i efteråret bliver den 26.10.2019
2) Status administrative opgaver ifm præsteskift pr. 1.9.2019. Der er indkøbt en
ny PC til Sognepræsten. Der arbejdes på de nødvendige ændringer i Netbank.
Banken indfører et nyt system til indbetaling af mønter og sedler
3) Status orgel-projekt. Der er indsendt ny redegørelse fra vores orgelkonsulent
Michael Thomsen til fond vedr. ansøgning om støtte til renovering af orgel
4) Ny lejekontrakt pr. 1. oktober 2019 med Sankt Josefs Skole vedr. parkeringsplads er nu på plads. Lejekontrakten løber til den 30. september 2024.
5) Så snart sammenlægningen af Sct. Josefs Børnehave med Skt. Josefs Skole er
endeligt gennemført med Sankt Josefs Skole som den fortsættende institution,
ophører Menighedens repræsentation v/Silvia Munro i Børnehavens
bestyrelse. Menighedens repræsentation i Skt. Josefs Skoles bestyrelse
v/Annette Brødsgaard fortsætter uændret.
6) v / sognepræsten
7) Første messe med sognets nye præst p Mate var søndag den 1. september
2019: Familiemesse
8) Vi har foreløbig modtaget tilmelding til undervisning / katekese af 8 børn til
1. Kommunion og 9 børn til firmelse i foråret 2020.
9) Vi har modtaget ansøgninger om at være kommunionsuddeler. Ansøgningerne
er under behandling.
10) Vedligeholdelse af sognets bygninger:
MR blev orienteret om igangværende udbedringer af akut karakter.
Vi har inviteret formanden for vores Bygge- og Vedligeholdelsesgruppe til et
møde mhp rådgivning / prioritering af de forestående opgaver.

Punkt 3. Kommende arrangementer
Søndag den 6. oktober 2019 Høstgudstjeneste
I år er det Caritas der modtager de indsamlede midler.
Punkt 4: Selvstændige grupper p.t.:
Klub Laurentius
Klub for børn, som har modtaget 1. Kommunion
Mødes efter familiemessen
Kontaktperson: Hanne-Marie
RUK/ Roskilde Unge Katolikker
Vi har tilbudt, at deres oplysninger om møder kan stå på vores hjemmeside og i
Årskalenderen.
Kontaktperson: Rosa
Couple Group
Mødes lørdag før engelsk messe kl.15:00.
Kontaktperson: Benôit
KÆK Katolsk Ældre Klub
Afholdt møde lørdag den 28. september 2019
Næste møder afholdes lørdag kl. 14:30, henholdsvis den 30. november 2019 og den
25. januar, 2020.
Kontaktperson: Ellen Margrethe
Kor
Øver hver søndag efter højmessen
Kontaktperson: Katrin
Polsk gruppe
Der holdes messe på polsk 2. lørdag i måneden kl. 16:00 med efterfølgende kirkekaffe
/ sammenkomst..
Kontaktperson: Anna Jørgensen
Økumeni- og Valfartsgruppen
Arrangerer / koordinerer Hellig Tre Kongers Fest, Sogneudflugt, m.v.
Beata og Jerzy
Punkt 5. Ny årskalender 2019/ 2020
Udkast til årskalender for messer og aktiviteter blev diskuteret og nogle datoer
endeligt fastlagt. Årskalender er tilgængelig på Kirkekontoret. Væsentlige datoer
offentliggøres også på Kirkens Hjemmeside, i Våbenhuset samt i Sognebladet.
Punkt 6. Liste over frivillige kontaktpersoner er opdateret
Nogle er gået fra pga. alder. Nye frivillige er stadig velkomne.
Vi mangler folk til rengøring af køkken og kirkebygningen.
Punkt 7. Opfølgning budget / regnskab
PM gennemgik budget og driftsresultat pr. ultimo september. Menighedens
driftsregnskab til dato kommer ud med et minus på tæt på DKK 200.000. Der er
behov for yderligere bidrag fra alle de, der kan.
Punkt 8. Kursus for MR-råd
Der er tilbudt ekstra kursus for medlemmer af menighedsråd den 26.10.2019.

Punkt 9. Tavler til orientering om salmenumre i kirken
Der mangler tal til den ene af de to tavler. OP foreslår at der ses på alternativer som
supplement, f.eks. skifterammer, da det nok ikke er muligt at skaffe nye tal til vores
bestående tavler. OP og Henning undersøger nærmere. ( typer og pris ).
Punkt 10. Kirkens hjemmeside
De enkelte grupper i menigheden er velkomne til at bidrage til undersider, nærmere
information følger.
Punkt 11: Kirkeskat
Punktet blev udsat til næste møde
Punkt: 12. Eventuelt
Ole Plum har anmodet om orlov fra MR til 1.4.2020. Anmodningen er under
behandling.
Aftalte MR-møder for 1. halvdel af året 2020
•
•

5. november 2019
29. november 2019 (Adventsmiddag)

