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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde torsdag den 19.maj 2016
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Jacob, Evy, Annette,
Charlotte, Poul, Leif, Erling

Afbud bedes meldt til kontoret.
Klokken 18.30 vil Oves kor synge et par sange for
os.
Fraværende uden afbud:
Dagsorden:
19/05.01
Godkendelse af dagsorden.

19/05.01
Dagsorden med tilføjelser (*) godkendt.

19/05.02
Pinse på Herrens Mark
Hvordan gik det?

19/05.02
Arne orienterede, og det var godt at Zakarias
hjælp til på dagen.
Forslag: Evt. lønne tidligere konfirmander får
at få hjælp på dagen, og vindposer om mikrofonerne.
19/05.03
a)Kirsten har sat punktet på aktivitetsudvalgsmødet tirsdag. Louise reserverer telt
med strøm.
b)Louise orienterede, og undersøger på hvilket tidspunkt det passer strikkerne bedst, at
strikke på. Menighedsrådet er positive over
for projektet.
19/05.04
a)

19/05.03
a)Fritid i Solrød 27. august
Hvad gør vi i år?
b)Strikkecafe(*)
Bilag

19/05.04
a)Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)
Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Møde i næste uge

Gudstjenesteudvalg

Intet at orientere om.

Kirke-kirkegårdsudvalg

Ole orienterede om datalogger i Solrød kirke.
Digitalplan over kirkegårdene skulle være på
plads.

Personaleudvalg
Inge B. orienterede.
(bilag: Anne-Maries og Oves beskrivelser af deres
årskursus)
PR-udvalg

Intet at orientere om. Iwan fotograferer konfirmanderne ved konfirmationerne.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede. Tilbud fra OK Nygård på at
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klippe skråning ved Leif’s præstegård indhentet.

Økonomiudvalg

Arne orienterede. Møde 1. juni 2016.05.19

AMG
---------------Provstiudvalg

Intet at orientere om

b)Opdatering og ny oversigt over k.k.-udvalgs arbejder i 2016 (*)
Bilag

b)Kirsten orienterede. Udskiftning af LED lyskilde (grøn kirke) i SSK kirkerummet udskydes til 2017(anlæg)
Vedr. lydanlægget indkaldes der til et møde
med leverandøren, Leif, Kirsten og Arne.
19/05.05
Intet at orientere om

19/05.05
Meddelelser fra medarbejderne

Arne orienterede.

19/05.06
Meddelelser fra kateketen
Herunder kort aktuelt om minikonfirmander
Bilag

19/05.06
Anita’s mail blev delt ud. Louise orienterede.

19/05.07
Meddelelser fra præsterne

19/05.07
Louise orienterede.

19/05.08
Nyt fra menighedsplejen

19/05.08
Anna orienterede – at det går godt.

19/05.09
Økonomi
a. 4 første måneder budget/regnskab
b. Første udkast til budget 2017 inkl. Anlæg
bilag udsendes 13. maj

19/05.09

Budgetmøde den 25. maj kl. 18.30

19/05.10
Udlån af kirkens lokaler.
bilag

19/05.11
Evt. nyt om opnormering af præstestilling
19/05.12
Henvendelse fra naboer, som generes af larm og

a) Arne orienterede.
b) Arne orienterede om det første udkast
på budget 2017. Forslag: at der lægges et møde kun med budgetlægning
imellem 1. juni og 15. juni –
Besluttet at holde ekstra møde onsdag den 8, juni 2016 kl. 19 uden spisning.
19/05.10
Inge orienterede. Menighedsrådet tiltrådte at
menighedsrådsmedlemmer og personale kan
låne kirkens lokaler, til at afholde en kort reception i forbindelse med en kirkelighandling i
kirken. Gælder både i SSK og lokaler i den
lille gade.
19/05.11
Inge orienterede. Der arbejdes videre med
opnormeringen af præstestillingen.
19/05.12
Vi har drøftet problemet.
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os fra køretøjer, der venter på konfirmander. Der
gasses op for at lave så meget larm som muligt,
især motorcykler er slemme. Naboerne kan ikke
være på deres terrasse, mens det står på.
Hvad kan vi gøre?
19/05.13
Henvendelse til MR om at tage flygtninge i sprogpraktik.
bilag

19/05.13
Inge orienterede. Menighedsrådet er positivet
indstillet for ideen, og vil undersøge om der er
mulighed for at i mødekomme den.

19/05.14
Menighedsrådsvalg:
Ole orienterer fra møde om fælles annoncering i
provstiet.
Distriktsforeningen arrangerer møde 8. august.
Bilag a,b,c,d og e(*)

19/05.14
Inge orienterede.
3 emner som sendes til valg annonce arbejdsgruppen:
1.Fra dåb til teenager
2.En kirke i bevægelse
-et fast holdepunkt, der følger med tiden
3.Den svære samtale
– sorg – du er ikke alene.
(Inge sender til udvalget)

19/05.15
a)Personalekonsulent fælles for Køge og GreveSolrød Provsti
bilag
b)Radonmåling i provstiets tjenesteboliger
Bilag brev fra provsten (*)
19/05.16
Orientering fra repræsentantskabsmøde i
Skoletjenesten ”Skibet” (Kirsten)
Bilag

19/05.15
a)Arne orienterede og der er et orienterende
møde i Ølby kirke den 15. juni 2016 kl. 20.
Menighedsrådet tiltræder projektet.
b)Inge orienterede, og præstegårds- og kirkekirkegårdsudvalget tager affære.
19/05.16
Kirsten deltog i mødet og orienterede.

19/05.17
Hvad vil vi prioritere i 2017?
(Fortsat debat fra de sidste møder)

19/05.17
Udsættes.

19/05.18
Meddelelser fra formanden:
Tak fra Pia Andreasen, der 1. maj har været ansat som graver i Solrød i 10 år.
bilag
19/05.19
Eventuelt

19/05.18
Inge orienterede.

Inge Bonnesen
Ekstra møde onsdag den 8. juni 2016
Næste ordinært møde torsdag den 16. juni 2016

19/05.19
Louise orienterede fra de himmelske dage.
God pinse gudstjeneste -Kirsten B

