
 
 
 
 

Referat af MR-møde den 21. februar 2022  
 
 
 
 

Mødedeltagere: P Mate, Pia Mærsk, Ulrik Vangstrup (ref.), Anna Jørgensen, Annelise 
Nielsen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen 
Afbud: John Munro 
 
Punkt 1. Velkomst m.v. 
 
A. Godkendelse af dagsorden  
B.  Godkendelse af tidligere referater  
 
Punkt 2.  Regnskab for 2021 til godkendelse  

§ Regnskab for 2021 blev fremlagt af Pia og godkendt af MR 
§ Budget for 2022 blev fremlagt af Pia og godkendt af MR 
§ Angående revisorer : Henning Jørgensen ønsker at fratræde,  og Erik 

Mortensen at fortsætte. Som afløser for Henning er Simon Gjedde indstillet og 
godkendt som ny revisor. 

§ Nedenstående tilføjelse i vores regnskabsinstruks blev godkendt :  
”Driftsudgifter til biler ( konto 1271 Benzin, konto 12721 Forsikring og grøn afgift, 
konto 1271 Reparation, konto 1274 Andre transportudgifter ) fordeles fremover med 
25% til hver af Køge og Ringsted menigheder og med 50% til Roskilde menighed”. 
 
Punkt 3.  Status Valg til MR den 3. april 2022 
Kandidater skal melde deres kandidatur til valgkomiteen hvor Simon Gjedde er 
formand. Kandidater inviteres til at præsentere sig selv for menigheden efter 
søndagsmesse 2 uger før valget, dvs. den 20. marts 2022 
 
Punkt 4.  Orientering / v sognepræsten og formanden 
  
Præstestuderende 
Emanuel er ny præstestuderende ved menigheden.  
 
Frivillige - Kirken 
Beata er gået ind som sakristan. Henning og Roar fortsætter.  
Renholdelse og pleje varetages af Jerzy, Aurora og Marie 
Blomster-udsmykning varetages af Claudia og Janina 
De frivillige aftaler selv indbyrdes deres arbejdsdage  
 
Covid-restriktioner ophævet / lempet  
Krav vedrørende Corona-pas og mundbind til højmesser er ophævet. 



Til højmesser, hvor vi er mange i kirken, anbefales det fortsat ikke at give hånd til 
Fredshilsen, ligesom det tilrådes, at uddeling af kommunion fortsat kun sker i brødets 
skikkelse.  
 
Status orgel 
Orglet er nu klar efter restaurering og vil igen blive benyttet til søndagsmesser. MR ser 
på at organisere en orgelkoncert.  
  
Synodal Vandring  
Der afholdes synodal vandring ifm. International Kirkekaffe søndag den 24. april 2022. 
Der vil blive diskuteret tre emner foreslået af Paven. Alle i menigheden opfordres til at 
deltage og give deres besyv.  
 
Punkt 4.  Sogneudflugt 
Forslag modtaget fra Jerzy om sogneudflugt til Skt. Bendts Kirke i Ringsted. og den 
katolske Kirke. Det bliver lørdag den 10. september 2022.  
 
Punkt 5.  Sognekontoret / EMB 
Ellen Margrethe har i regi af Pastoralrådet deltaget i en arbejdsgruppe, der har 
udarbejdet Sognekontorets Guide til brug for nye sognesekretærer. EMB Gennemgik 
guiden på Pastoralrådsmødet i november måned.  
 
Kommende begivenheder og arrangementer 
KÆK-møde fredag den 25. februar 2022 kl. 14:30 
Vandretur lørdag den 26. februar 2022 kl. 14:00 
Fastelavnsfest søndag den 27. februar 2022 efter messen 
Have- og vedligeholdelse lørdag den 12. marts og den 9. april 2022 
 
Punkt 5. Bygning- og vedligeholdelse 
Malik-stormen har forårsaget skade på kirketaget. 
Skaden er afdækket foreløbigt, og afventer færdiggørelse. Sag meldt til forsikringen.  
MR godkendte udgift til opgravning og fræsning af rødder. 
 
Punkt 6. Aftalte MR-møder / vigtige datoer 
    3. april 2022 – Valg til MR-råd 
    ?. april 2022 – Nyt MR-råd konstitueres 
  30. maj 2022 – Menighedsrådsmøde  

 
  


