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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde onsdag d. 25. februar 2015.
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Hans, Michael
Charlotte kommer ca. 19.30
Arne kommer ca. 21.15

Afbud bedes meldt til kontoret efter uge 8!
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:

Pia deltager

25/02.01
Godkendelse af dagsorden med den bemærkning, at vi måske må udsætte punkter p.g.a. tidnød.

25/02.01
Dagsorden godkendt med følgende ændringer:
Pkt. 21 udgået.
Pkt. 13 og 14 rykkes frem til pkt. 4 b og 4 c
25/02.02
Vedtaget at tiltræde ansøgningen.

25/02.02
Ansøgning om tilskud til Jersie Solrød Menighedspleje.
bilag
25/02.03
Pinse på Herrens Mark – noget nyt?
25/02.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

25/02.03
Inge orienterede ud fra skrift fra Anita.
Frivillige: Ole Rathmann
25/02.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Aktivitetsudvalget holder møde den 3. marts.
Evy orienterede, at det går godt, og programmet for efteråret er på plads.

Gudstjenesteudvalg

Møde 15. april.

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten orienterede.

Personaleudvalg

Under det lukkede punkt.

PR-udvalg

Jacob orienterede. Husk at komme med den
gode historie fra menighedsråds arbejdet til
PR udvalget. Noget til fælles PR udvalgsmødet sendes det til Jacob.
Husk månedsoversigt til Solrød kirke

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Intet nyt.

Valgbestyrelse

Intet nyt.

Provstiudvalg

Intet nyt.
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AMG

Intet nyt

b)

b)
Evy orienterede om problematikken om lys til
tirsdagscafeen. Evy prøver med kunstig lys
på bordene.
Evy og Annette er beslutningsdygtige med
hensyn til hvad der sker i Tirsdagscafeen.

c)

c)
Evy og Annette kontakter Chr. Have for en
nærmere undersøgelse af henvendelsen.

25/02.05
Meddelelser fra medarbejderne

(b)Inge orienterede omkring rollator. Sammenklaplig rollator indkøbes af Birthe hos Harald Nyborg. Placeres i udedepot (det opvarmede Evy og Annette henter den ind til borgeren.
19:17 Charlotte ankom
25/02.05
Intet nyt

25/02.06
Meddelelser fra kateketen

25/02.06
Inge orienterede ud fra skrift fra Anita.

25/02.07
Meddelelser fra præsterne

25/02.07
Intet nyt

25/02.08
Nyt fra menighedsplejen

25/02.08
Intet nyt.

25/02.09
Forslag: Stedfortræder får adgang til DAP
(MR´s beslutning)

25/02.09
Vedtaget. Inge opretter Erling.

25/02.10
Den nye 50% præstestilling.
Aftaler om prøveprædikener og samtaler med
kandidaterne.
(Plan over forløb udsendt 23. januar på mail)
Alle bedes læse ”Værd at vide om præste- og
provsteansættelse” – kopierede sæt ligger på kirketjenerkontor.

25/02.10
Inge orienterede.

25/02.11
Ole orienterer om indsamling den 8. marts.

25/02.11
Ole orienterede. 9 indsamlere har pt meldt
sig.
25/02.12

25/02.12
Tilmelding til:
a) Provstidag 21. marts (bilag)

a)17 stk. til provstidagen
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b) Stiftsdag 22. marts
c) Generalforsamling Distriktsforening 5.
marts med opstilling til landsmøde.
(bilag med regnskab og budget)
25/02.13
Om gangbesværedes befordring til kirken og
færdsel i kirken:
a) Man ønsker fra Christians Have at kunne få
kørelejlighed til 5-6 kørestolsbrugere for besøg i
kirken og evt. Tirsdagscafeen. De har selv personale med til toiletbesøg etc.
Kan vi klare det økonomisk og pladsmæssigt?
Var det en opgave for menighedsplejen?
Det er beboere fra både Jersie og Solrød.

b)1 stk. meldt sig pt. Sidste frist den 11.
marts 2015
c)Inge orienterede. Ingen deltager.

25/02.13
Flytte til 25/02.4 c)

b) Der er kommet et ønske om opbevaring af
egen rollator i Strandkirken til en person, der kan
køre til kirken på sin handicap-scooter.
(Kun en enkelt forespørgsel, men der kan komme
flere). Bilag om handicapkørsel.

25/02.14
Der er fra en bruger af Tirsdagscafeen blevet forespurgt, om det er muligt at undgå de skadelige
levende lys.
Bilag ”Astma-Allergi” om levende lys.

25/02.14
Flyttet til 25/02.4 b)

Evy forlod mødet kl 20.10
25/02.15
25/02.15
Orientering fra Anne Bredsdorffs ”konfirmandvisi- Inge orienterede. Leif orienterede generelt
onsdag” d. 22. januar med præster og MRom konfirmandsituationen.
medlemmer fra Jersie, Solrød og Karlstrup sogne.
Bilag: Anitas oplistning af konfirmander og minikonfirmander i 2014-15-16
25/02.16
Kontorplads, når vi får den nye præst?
Bilag

25/02.16
Kirsten arbejder videre med en deling af kateketkontoret.

25/02.17
PR-udvalg:
a) Frivillige i Solrød Sogn
b) Omslag til attester
Bilag

25/02.17

25/02.18
Forslag om udvidelse af Strandkirken.
bilag

25/02.18
Præsterne orienterede. Muligheden for leje af
lokaler undersøges i nærområdet f.eks. den
nedlagte Irma. K-K udvalget undersøger.

a)Tages op senere
b)Vedtaget.
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25/02.19
Økonomi:
a)Tidsplan for regnskab 2014 og budget 2016
b) Fra kirkeministeriet ”Læs og forstå et kirkeregnskab”
c)Foreløbigt resultat af 2014 regnskab samt overførsler til 2015.
Bilag til a) og b)
Bilag til c) sendes ud senere

Pia forlod mødet kl. 21.
Arne kom kl 21.
25/02.19
a)Arne orienterede. Budget 2016 op startes
på mødet i april.
b)Arne orienterede og den tages op senere.
c)Budget 2014 opdelt på de enkelte udvalg
uddelt på mødet.
Årsregnskabet 2014 bedes læst igennem.

25/02.20
25/02.20
Meddelelser fra formanden:
KONKURRENCE om navn til Skoletjenesten
Inge orienterede.
(bilag)
a) Invitation til årsmøde i DSUK Roskilde Stift
b) Folkekirkens nødhjælp Tak for julekollekt
c) Lokal kirkeudvikling – Kirkefondet?
d) Bibelselskabet: Børnebibler
e) Spørgsmål fra provsten
f) Forretningsorden og vedtægter:
(Se på ajourføring på næste møde)
bilag

25/02.22
Eventuelt

25/02.22
Intet

Næste møde:
Torsdag den 19. marts
25/02.23
Lukket punkt:
Personalepolitik og personalesager

I
Inge Bonnesen

25/02.23
Anne-Marie forlod mødet kl 21.25

