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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde onsdag den 6. maj 2015.
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.
Afbud bedes meldt til kontoret.

Fraværende med afbud:
Evy, Poul, Hans
Erling ankom under pkt. 3.a.
Birthe og Iwan forlod mødet kl. 20:10 efter
pkt. 8
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
06/05.01
Godkendelse af dagsorden.

06/05.02
Velkommen til Louise Lysholm!
Indsættelse 3. maj
Bilag

Brug af underskriftsblad til referater af menighedsrådsmøder blev godkendt.
Hastepunkt vedr. et gravsted tilføjes som pkt.
3.b
Inge Bonnesen sagde velkommen, og Louise
Lysholm kvitterede med ”tak for det fine arrangement i søndags”.

06/05.03.a
Pinse på Herrens Mark
Er der fundet en hjælper til?
Pladsplan udsendt til MR af MRR

Ingen ny hjælper er dukket op. Indtil videre
har kun Ole R. og Arne N. meldt sig.

06/05.03.b

Kirsten borritz orienterede om en sag vedr. et
nyligt nedlagt gravsted, og fremlagde en indstilling om hvorledes sagen kan afsluttes.
Menighedsrådet godkendte indstillingen.

06/05.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)
Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Anette orienterede om udflugten til sommer,
og om at tirsdags-cafeen havde stor søgning
sidst.

Gudstjenesteudvalg

Udvalget har netop holdt møde; der er ændret lidt i gudstjenesteliturgien.

Kirke-kirkegårdsudvalg

KK-udvalget har holdt møde med kirkegårdskonsulent vedr. udarbejdelse af pleje- og udviklingsplan. Møbler til Louise (den nye
præst) er under overvejelse. Der har været et
firma ude for at se på mulighederne for en
bænkeløfter til strandkirken; der er givet tilbud. Sagen om Louises kontor blev nævnt;
en præst har krav på et permanent kontor.
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Personaleudvalg

Kontaktpersonen (Arne N.) orienterede.

PR-udvalg

Iwan’s flotte stor-billede af alle menighedsrådsmedlemmerne blev præsenteret.

Præstegårdsudvalg

Der er afgivet ordre på et nyt gasfyr til præsteboligen ”Lille Gade”.

Økonomiudvalg

Der har været budgetsamråd med provstiudvalget; Arne N. orienterede.

Valgbestyrelse - slettes på denne liste

(Intet.)

Provstiudvalg

Skoletjenesten går i gang 1. juni; de nødvendige ansættelser er på plads.

AMG

Brandmyndighederne har været forbi Strandkirken og givet deres godkendelse vedr. antallet af personer i kirkerummet og møbleringsplan.

06/05.05
Meddelelser fra medarbejderne
06/05.06
Meddelelser fra kateketen
Minikonfirmander: Hvordan går det?
06/05.07
Meddelelser fra præsterne

06/05.08
Nyt fra menighedsplejen

06/05.09
Økonomi:
a) Endelig godkendelse af 1. kvartalsrapport
2015
b) 1. kvartal 2015 i forhold til regnskab pr.
udvalg
c) Budget 2015 kontra 2016 forslag 1

d) Forslag til budget 2016
Målsætninger for hele valgperioden
Særlige indsatsområder

Intet.

Anita har sendt orientering vedr. minikonfirmander. Der blev efterlyst medhælpere til det
såkaldte ”minikonfirmand-løb” d. 26.05.

Leif E. orienterede om den pressede lokalesituation vedr. minikonfirmander og konfirmander, og om behovet for en udbygning.

Der har været årsmøde i bestyrelsen. Der er
modtaget endnu en stor donation til ”Sorgkajak”-projektet.

a) og b): Arne N. orienterede; kvartalsrapporten blev godkendt.

Udvalgene kommenterede; det medførte ikke
ændringsforslag.
Målsætninger uændret fra budget 2014.
Under ”Særlige indsatsområder” erstattes
”Mere tid til præsternes samvær med menig-
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heden” med ”Etablering af pleje- og udviklingsplan for kirkegårdene samt digitalisering
af gravstedkortene”

Ønsker til 2016-2019 drift (bilag 5)
Anlæg 2016-17-18-19 (bilag 6)
Bilag til a), b), c), d)

06/05.10
Godkendelse af:
a) Vedtægt for præstegårdsudvalg
b) Kommissorium for aktivitetsudvalg
c) Kommissorium for gudstjenesteudvalg
Bilag til a), b), c)
De resterende vedtægter/kommissorier forventes
til næste møde.

Ønsker om merudgifter blev godkendt.
Følgende blev vedtaget:
For 2016: Støvvinduer i strandkirken fastholdes; ”Forsatsvinduer i Solrød Kirke” erstattes
af ”IT-udstyr i Strandkirkens 3 undervisningslokaler”, og med uændret beløb.
2017: ”Forsatsvinduer i Solrød Kirke 120.000
kr.” tilføjes. Maling af strandkirken fastholdes.
2018: Nyt køkken i Strandkirken fastholdes.
2019: ”Kalkning af Solrød Kirke og kirkegårdsmur 300.000 kr.” tilføjes.

a), b) og c) blev godkendt

06/05.11
Fra PR-udvalg (møder i februar og april)
a) Skal vi deltage i ”Fritid i Solrød”?
b) Forslag om Ikke at deltage i kommunens
fællesudsendelse?
c) Frivillige?
Bilag til a) og b) 14/04.15. Bilag til c) 25/02.15

a) Vedtaget, at der deltages i ”Fritid i Solrød”.
b) Vedtaget, vi IKKE deltager i kommunens
fællesudsendelse
c) Udskydes til næste møde.

06/05.12
Ansøgning om støtte til ”SYNG NYT”
Bilag

2500 kr. blev bevilget.

06/05
a) Svar fra Solrød Kommune (naboorientering)
Bilag

Inge B. orienterede om det positive svar.

b) OK 15: Resultat af årets overenskomstforhand- Inge B. orienterede.
linger (bilag)
c) Brev afsendt til provstiudvalg om omkostnings
Inge B. orienterede.
beregning på kirkegården.
d) Tilbud om foredrag o.lign. fra MRR og
Inge B. orienterede om udsendt materiale.
”ArtPeople” (kan ses)
06/05.14
Eventuelt

Jacob B. orienterede om, at aktivitetsudvalget
kan udmelde sine datoer til PR-udvalget som
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et middel til koordinering med nabosognene
via det fælles-PR-udvalg.
Arne N. orienterede om, at der etableres en
mobile-pay til kollekt.

06/05.15
Lukket punkt
Inge Bonnesen

Næste ordinære møde:
tirsdag den 16. juni

Referent: Ole Rathmann.

Refereres ikke.

