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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Louise, Anne, Iwan,
Inge H.,

Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfortrædere tilmelder sig (af hensyn til mad og opstilling) til Arne og kordegn.

Deltager:
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
09/05.01
Godkendelse af dagsorden.

09/05.02
a) Anne Helbo Pedersen anmoder om udtrædelse
af menighedsrådet af personlige årsager.
b) Indkaldt er 2. suppleant Grete Kristensen.
09/05.03
Godkendelse af LED lysbånd i kirkerummet i SSK
Bilag

09/05.04
Godkendelse af Pleje-og udviklingsplanen for Annekskirkegården ud fra det skriftlige materiale,
som blev udleveret i forbindelse med kirkegårdsvandringen d. 6.04.17.
Til den eksisterende tekst tilføjes på s. 11 efter
Afd. A: areal mod vej, hvor der er mange ledige
gravrum. Del af området anbefales udlagt i græs
efter nærmere plan. Tilføjelse: Indgangen mod
Solrød byvej gøres mere indbydende, og der opsættes skilt med teksten "Annekskirkegård".

09/05.01
Dagsorden godkendt med tekst ændring i pkt.
09/05.13 til ”Budget kontra forbrug de i første
fire måneder af regnskabsår 2017”
09/05.02
a) Udtrædelsen er tiltrådt af enstemmigt menighedsråd.
b) 2. suppleant Grete Kristensen indtrådt.
09/05.03
Arne og Kirsten orienterede. LED lysbånd i
kirkerummet i SSK – hvid grundbelysning. Enstemmigt menighedsråd valgte tilbuds nr.
1185 fremfor tilbud 17087.
09/05.04
Kirsten orienterede.
Det afklares hvad der er det officielle navn på
Solrød Annekskirkegård inden der opsættes
skilt.
Forslaget blev tiltrådt af enstemmigt menighedsråd vedrørende Solrød Annekskirkegård
med ovenstående bemærkning

Da Solrød kirkegård tidligere af Stiftets kirkegårds- Orientering vedrørende Solrød kirkegård, og
konsulent, Charlotte Skibsted, er betegnet som
der er møde den 15. maj kl. 10.
bevaringsværdig, er det vigtigt, at kommende ændringer bliver lavet i respekt for denne unikke kirkegård. Da vi skal have Charlotte Skibsteds godkendelse af ændringerne, afholdes et møde med
hende og Annemarie Lund og graverne d. 15/5.
Godkendelse af Pleje-og udviklingsplanen for Solrød kirkegård udskydes derfor til menighedsrådsmødet i juni.
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09/05.05
Orientering fra udvalgene:
(Se referaterne under Intern info)

09/05.05

Aktivitetsudvalg

Ingen bemærkninger. Tirsdagscafeen: Udflugten er på plads. 59 stk. til foredrag i dag tirsdag – flot arbejde.

Gudstjenesteudvalget

Ingen bemærkninger

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten orienterede vedrørende tanker om
varmestyring i Solrød kirke.

Personaleudvalget

Ingen bemærkninger

PR-udvalg

Ingen bemærkninger

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede. Arne orienterede om radon
undersøgelsen foretaget i provstiregi. Begge
præsteboliger bliver ordnet/kigget på i prioriteret rækkefølge.

Økonomiudvalg

Kommer under pkt. 09/05.12 og 09/05.13

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Ingen bemærkninger.

Ad hoc udvalg - tilbygning
------------------Provstiudvalget

Skitse blev udleveret på mødet. Arne orienterede.
Provstivalg den 23. august 2017 kl. 19 i Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 4622 Havdrup
09/05.06
Hjertesuk vedrørende arrangementer torsdag
eftermiddag/aften hvor lokalerne er i brug
både af kateket og organist.
09/05.07
Der arbejdes med en visionsdag sammen
med Kirkefondet.
09/05.08
Charlotte orienterede. Frivillige fra Solrød
sogn: Arne og Leif.
09/05.09
Arne orienterede på vegne af Anita, kateket.

09/05.06
Meddelelse fra medarbejderne

09/05.07
Nyt fra visionsudvalget
09/05.08
Nyt fra Pinse på Herrens Mark
Bilag
09/05.09
Meddelelse fra kateket
09/05.10
Orientering fra præsterne

09/05.10
Charlotte orienterede. Kirsten undersøger om
der kan skrues ned for varmen i SSK til konfirmationer.
Leif orienterede om de nye skærme i SSK.
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09/05.11
Nyt fra menighedsplejen
09/05.12
Budget 2018
Cirka kl. 20.00

09/05.13
Økonomi
Budget kontra forbrug de i første fire måneder af
regnskabsår 2017
Bilag
09/05.14
Orientering fra formanden:

09/05.11
Leif orienterede.
09/05.12
Ole orienterede. Budgetmøde den 7. juni
2017 kl. 19.30 i Solrød Strandkirke.
Særlig indsatsområde for 2018: Forsat fokus
på kommunikation. Udvikling af Solrød Annekskirkegård i henhold til. pleje- og udviklingsplanen. Udfærdigelse af projekt for udbygning af Solrød Strandkirke.
Anlæg 2018: Udvendig maling af SSK
360.000,- kr. og gulpladebil til graverne
150.000,- kr.
09/05.13
Ole orienterede

09/05.14
Arne orienterede.

09/05.15
Eventuelt

09/05.15
Diverse orienterede.

09/05.16
Lukket pkt.
Cirka kl. 21.00

09/05.16
Anne-Marie forlod mødet kl. 21.30

Næste møde den 21. juni

Møde sluttede kl.
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson, kordegn

