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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 11. oktober i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Evy, Annette, Iwan

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: Annette Forsberg
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
11/10.01
Godkendelse af dagsorden.
11/10.02
Menighedsmøde i november – hvornår og hvordan?
11/10.03
Økonomi
a) Økonomioversigt pr. 30.09
Bilag

11/10.01
Dagsorden godkendes med tilføjelse at pkt.
11/10.07 flyttes til lukket pkt. – 11/10.15
11/10.02
Menighedsmøde er søndag den 11. november
2018 kl. 12. Nærmere info følger.
11/10.03
a) Ole gennemgik økonomioversigten pr.
30.09.
og påpeger, at der er brug for en
stram økonomistyring resten af året.

b) Kvartalsrapporten til godkendelse
Bilag

b) 3.kvartalsrapport godkendt af et enigt
menighedsråd

c) Budget 2019
Bilag

c) Ole orienterede om budget 2019, men
der kommer en omregning af budget
2019, pga. højere ligning end først udmeldt.

11/10.04
Kirkegården ønsker at blive tilsluttet e-boks
Bilag
11/10.05
Vibeke orienterer omkring weekenden på Liselund
11/10.06
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

Tak for en flot fremlæggelse.
11/10.04
Enigt menighedsråd godkender at kirkegården
tilslutter sig e-boks
11/10.05
Vibeke orienterede.
11/10.06

Aktivitetsudvalg

Møde om 3 uger samt at der er et foredrag.

Gudstjenesteudvalget

Møde i januar 2019
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Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten B. orienterede bl.a. om ombygningen
af frokoststuen til kontor, der begynder i uge
42.
Der kommer ændringer til Kirkegårdsvedtægterne.
Orientering om antal af benyttede gravsteder
kontra ledige.

Personaleudvalget

Lukket pkt.

PR-udvalg

Intet nyt

Præstegårdsudvalg

Intet nyt

Økonomiudvalg

Intet nyt

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Intet nyt

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

Intet nyt

11/10.07
Nyt fra visions-udvalget
Bilag
11/10.08
Pinse på Herrens Mark

11/10.07
Flyttet til lukket pkt.

11/10.09
Meddelelser fra medarbejderne
11/10.10
Meddelelse fra kateket
11/10.11
Meddelelse fra præsterne

11/10.12
Nyt fra menighedsplejen

Intet nyt

11/10.08
Opstarts møde den 15. november kl. 17-18 i
Hundige kirke, med henblik på ideer til temaer i 2019.
Annette F. og Carsten deltager fra Solrød.
11/10.09
Intet at meddelere
11/10.10
Charlotte orienterede om Anita’s kommende
fjernundervisning af konfirmander ude i verden.
11/10.11
Charlotte orienterede om konfirmanderne og
at vi havde en god sangaften sammen med
korene og organisterne.
Carsten orienterede om samarbejdet med
bylauget i forbindelse med Høstgudstjenesten. F. eks en Kulturnat i Solrød landsby hvor
kirken er åben.
Leif takkede for gaven.
11/10.12
Leif orienterede. Genbrugsbutikken kører
godt.
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11/10.13
Orientering fra formanden:
Distriktsforeningen kursus: Få styr på personalepolitikken den 8. nov.
Bilag
Opfordring til at sætte fokus på hospicesagen i
Danmark
Bilag
Roskilde Stift vedr. Solrød kirke rep. af svampeangreb
Bilag
Nye regler om menighedsrådets arkiv
Bilag
Sådan deler I Fortrolige dokumenter i menighedsrådet
Bilag
11/10.14
Eventuelt

11/10.13

11/10.15
Lukket pkt. orientering om personalesituationen i
Solrød Sogn
Pkt. 11/10.07 Nyt fra visions udvalget (flyttet her
til på mødet)
Næste møde den 13. november 2018

11/10.15
Anne-Marie og Annette F forlod mødet kl.
20.30

Møde sluttede kl. 20.30
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson

Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
11/10.14
Takke kort fra Annette N. for opmærksomheden i forbindelse med sin fødselsdag.

