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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde tirsdag d.14. april 2015.
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud:
Evy. Iwan, Jacob, Erling, Pia

Afbud bedes meldt til kontoret.

Leif kommer senere.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
14/04.01
Godkendelse af dagsorden.
14/04.02
Pinse på Herrens Mark.
Betaling, budget + brug for én hjælper til
Bilag

14/04.01
Dagsorden godkendt med flytning af pkt.
14/04.16 til under lukket pkt.
14/04.02
Betaling vedtaget.
Arne finder ekstra hjælper.

14/04.03
Ringning 5. maj til minde om befrielsen
Annoncering!
Bilag

14/04.03
Tiltrådt at morgenringning er på 15 min. Inge
giver besked til graver og kirketjener om ringningen samt til Anita om annonceringen.

14/04.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

14/04.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Udflugten (Tirsdagscafe) er under udarbejdelse.

Gudstjenesteudvalg

Møde den 15. april. 2015

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten orienterede.

Personaleudvalg

Lukket møde

PR-udvalg

Intet nyt

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Poul orienterede.

Valgbestyrelse

Intet nyt

Provstiudvalg

Poul orienterede. Budgetmøde den 4. maj i
Mosede kirke kl. 19-20.30. Tilmelding til kirkekontoret senest den 28. april kl. 9.
Provstidag 30. januar 2016.

AMG
Intet nyt
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Kl.14/04.05
Meddelelser fra medarbejderne

14/04.05
Intet nyt.

14/04.06
Meddelelser fra kateketen

14/04.06
Intet nyt.

14/04.07
Meddelelser fra præsterne

14/04.07
Charlotte orienterede omkring konfirmationer
2016.

14/04.08
Nyt fra menighedsplejen

14/04.08
Intet nyt. Regnskabet revideret og godkendt.

14/04.09
Hvordan og hvornår indsættes ny præst?
Intet er officielt endnu.

14/04.09
Det er officielt.
Louise Lysholm ansat pr. den 15. april 2015 i
en 50% stilling. Indsættelse søndag den 3.
maj 2015 kl. 11 ved provst Anne Bredsdorff
med efterfølgende let traktement. Menighedsrådene i Solrød kommune inviteres.
Louise skriver en præsentation af sig selv til
hjemmesiden evt. pressemeddelelse. Indsættelsen annonceres samtidig med.

14/04.10
Forslag om udvidelse af Strandkirken:
Behovs- og udviklingsanalyse af sognet
/strandområdet som beslutningsgrundlag for menighedsrådet.

14/04.10
Udskydes til maj mødet.
Arne søger for data fra provstidagen (provstiprofilen) kommer til Solrød Strandkirke.

14/04.11
”Christianshaves” henvendelse til os.

14/04.11
Anette orienterede. Evy har haft kontakt med
Chr, Have, og aftalt, at de er velkomne, hvis
de har lyst ved egen hjælp og at personalet
er med som hjælpere.
14/04.12

14/04.12
Økonomi:
a) Start på arbejdet - budget 2016 med
Overslagsårene 17-18-19

a)Arne orienterede om budget 2016, og gennemgik budgettet. Holder budget 2016 i forhold til menighedsrådets målsætninger?
Kl. 20.01 Leif ankom. Alle bedes vurdere om
budgettet er realistisk i forhold til målsætninger og det vi reelt gør.

b) Tidsplan regnskab 2014 og budget 2016
c) Godkendelse af regnskabsinstruks.
Bilag a, b, c.

b) Til orientering.
c)Regnskabsinstruksen af 14. april 2015 tiltrådt.

14/04.13
Kirkegårdsrenovering mm. på Solrød Kirkegård.

14/04.13
Kirsten orienterede.

Solrød Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 14. april 2015 Blad nr. 3

Bilag
14/04.14
Omkostningsberegning af priser på kirkegårdene
1. maj – meget kort frist!
Bilag

14/04.14
Inge orienterede. Inge sender omkostningsberegning af priser på kirkegårdene 1. maj
retur til provstiet med kritisk kommentar.

14/04.15
Punkter fra PR-udvalg:
a) Fritid i Solrød?
b) Forslag om ikke at deltage i fællesudsendelse fra kommunens foreninger.
c) Punkt om frivillige udsættes til maj-mødet.
Bilag.

14/04.15
Udsættes til mødet i maj

14/04.16
Ny vedtægt for kontaktperson +
Kommissorium for personaleudvalg.
Bilag udsendes senere

14/04.16
Behandles under lukket møde

14/04.17
Meddelelser fra formanden
Forskelligt fra formandsmøder
Alt for sen udsendelse om brugerindflydelse på
DAP

14/04.17
Inge informere.

14/04.18
Eventuelt

14/04.18
Spørgsmål til ny udgave af DAP

14/04.19
Lukket punkt

14/04.19
Anne-Marie Andersson forlod mødet.

Inge Bonnesen
Næste møde: onsdag den 6. maj

Anne-Marie ikke tilstede pga. kursus.

