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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Poul, Iwan, Birthe,
Louise,

Afbud bedes meldt til kontoret.

Leif kommer senere
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
12/.01.01
Godkendelse af dagsorden.

12/01.02
Forslag til mødedatoer 2016
Bilag
12/01.03
Indsamlingsliste 2016?
Bilag

12/01.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

12/01.01
Dagsorden godkendt med ekstra pkt.
12/01.12 d), pkt. 12/01.10 e) og et kort lukket
punkt – Det lukkede punkt blev enstemmigt
vedtaget.
12/01.02
Mødedatoerne for 2016 blev godkendt MEN
datoerne i maj og oktober kigges der på pga.
kursus hos præsterne.
12/01.03
Indsamlingslistens første 3 måned godkendt
resten af året arbejdes der videre med ved
Louise og Charlotte. De vender tilbage senest
på marts mødet.
Indsamlingsformen gennemtænkes også.
12/01.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Charlotte orienterede.

Gudstjenesteudvalg

Afventer ny møde dato.

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten orienterede.

Personaleudvalg

Arne orienterede.

PR-udvalg

Jacob orienterede.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Arne orienterede.

AMG

Arne orienterede. Miljøhuset har været på
besøg.

---------------Provstiudvalg

Intet nyt
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12/01.05
Meddelelser fra medarbejderne

12/01.07
Meddelelser fra præsterne

12/01.05
Arne læste skriv op fra Anita. Bl.a. tak for julegaven. Diverse retningslinjer for f.eks. pyntning (kirke- kirkegårdsudvalget arbejder videre med dette) og placering af kirkelige handlinger (præster og personaleudvalget arbejder
videre med dette), er det vigtigt at de efter
beslutning i MR kommer ind under intern info
via Anne-Marie.
12/10.06
Inge læste skriv op fra Anita om minikonfirmander. Charlotte/Anita gjorde opmærksom
på at vi skal have Pinse på Herrens mark på
dagsorden fremover.
12/10.07
Intet nyt.

12/01.08
Nyt fra menighedsplejen

12/01.08
Anna orienterede.

12/01.09
Tilmelding til provstidag 30.januar
Bilag

12/01.09
10 stk. tilmeldes i morgen tidlig til provstiet.

12/01.10
a. Hvordan gik juletiden?

12/01.10
a. Charlotte orienterede. Den gik godt,
glade, lydhøre menighed. Jule komsammen med personale og frivillige et
godt tiltag.
b. Kun positiv tilbagemelding. Kører på
egen timer kører ikke på udendørsbelysningen
c. Inge orienterede om kommende møde.
d. Søndag den 24 åbning/lukning Ole,
Arne lukker dem ind mandag/Inge
lukker dem ud mandag.
e. Menighedsrådet er positivt stemt for
arrangementet, men selve afgørelsen
overlades til organisterne MEN organisterne skal lukke kl. 16. Inge snakker med Ove.

12/10.06
Meddelelser fra kateketen
Herunder kort aktuelt om minikonfirmander

b. Om lyskors på tårn SSK

c. Frivillige 2016
d. Nytårskoncert – hvem kan låse op og i?

e. Ansøgning om lån af Solrød Strandkirke
den 12. marts 2016.

12/01.11
Forslag om medlemskab af ”Café Exit”
Bilag
12/01.12
Økonomi
a. Budget/regnskab inkl. Evt. manglende
regninger.

12/01.11
Inge orienterede. I henhold til økonomiloven
kan menighedsrådet ikke godkende medlemskab af ”Cafe Exit”.
12/01.12
Leif kom kl. 20.15
a. Arne gennemgik regnskabet/budget
2015, og udvalgene skal komme tilba-
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ge med evt. manglende regninger.

b. Tillæg til regnskabsinstruks med ændringer

b. Godkendt af menighedsrådet med rettelse ved alle tre kirketjener – indsamlede midler både i SK og SSK.

c. Behandling af revisionsprotokollat vedr.
kasseeftersyn 10. december 2015

c. Revisionsprotokollatet er taget til efterretning.

Bilag til b og c medfølger, bilag til a kommer sene- Der blev fremsat ønske om en generel drøfre
telse af hvad/hvordan vi skal bruge/budgettere pengene i budget 2017.
12/01.13
Fra Solrød Kommune om skilteregler
Bilag

12/01.13
Jacob tager det med på PR udvalgsmødet.

12/01.14
Information fra DAP om MR-valg
Bilag

12/01.14
Taget til efterretning.

12/01.15
”Menighedsråd på jeres måde”
Punkt genoptaget fra november, hvor det blev udleveret til alle.

12/01.15
Udsat til mødet i februar.

12/01.16
Tilkendegivelser fra menighedsmødet 20.9.2015,
Genoptaget fra oktober-mødet.
Forslag: Fordele ideerne til udvalg for tilbagemelding i februar, som aftalt på oktober mødet
22/10.09
Bilag

12/01.16
Punkterne blev fordelt imellem udvalgene,
samtidig med bedes menighedsrådsmedlemmerne at vurdere hvad I synes er vigtig.
Punkterne er fordelt på bilaget og lægges ind
under intern info.

12/01.17
”Kirken og verden i Greve-Solrød Provsti”
Redegørelse fra MRR.
Se 10 sider bilag fra november (18/11.20)

12/01.17
Løs snak omkring bordet. Gode ideer efterlyses.

12/01.18
Opfordring fra Folkekirkens Nødhjælp til at lave
familiearrangement som optakt til sogneindsamling – og andet:
Bilag +
Aktivitetshæfte og dvd-boks forefindes

12/01.18
Inge orienterede.
Ole melder fra som indsamlingsleder i 2016,
så derfor melder Solrød sogn fra til sogneindsamlingen i 2016.

12/01.19
Genoptagelse af to spørgsmål fra november mødet om støtte til kirkeligt arbejde for flygtninge/indvandrere:

12/01.19
I henhold til økonomiloven kan menighedsrådet ikke give bidrag til disse to formål.
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a. Bilag 18/11.18:
Vesterbro Sogn: Kirke på farsi
b. Bilag 18/11.19:
”Greater Love” i Valby
12/01.20
Meddelelser fra formanden:
a. Tak for julegave fra AA
b. Aftalt medlemskab af DSUK – betales til
marts.
c. Stiftsdag den 12. marts

12/01.20
Inge orienterede.

12/01.21
Eventuelt

12/01.21

Lukket punkt

Erling og Anne-Marie forlader mødet.

Inge Bonnesen

Næste møde 18. februar 2016

