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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 14. marts 2017 i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Annette, Evy, Erling,
Iwan, Inge H, Hans, Anne

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: Dorit Kolind, Grete Kristensen
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
14/03.01
Godkendelse af dagsorden.
14/03.02
a) Erling Quist Pedersen anmoder om udtrædelse
af personlige årsager af menighedsrådet.
b) Indkaldt er 1. suppleant Dorit Kolind.
14/03.03
Godkendelse af regnskabsinstruks 2017
Bilag
14/03.04
Godkendelse af:
a) Vedtægt for kirkeværge
b) Vedtægt for det stående udvalg
c) Kommissorium for præstegårdsudvalget
d)Vedtægt for Solrød kirkegårde og prisliste – se
hjemmesiden under kontakt – Solrød Kirkegårde
Bilag
14/03.05
Godkendelse af præsteboligernes forbrugsaftaler:
a) Sandbakken 12
b) Den lille Gade 10B
Bilag

14/03.06
Valg af menighedsrådsmedlem som repræsentant
til Jersie-Solrød Menighedspleje.
14/03.07
Valg af repræsentanter til ”Skibet” (1 mr. medlem
og 1 præst)
Bilag

Orientering fra præsterne kommer ind som
det første under pkt.14. Evaluering af medarbejdermøde under evt.
.
Arne orienterede, og anmodningen blev imødekommet.
Dorit Kolind er indtrådt.

Regnskabsinstruksen er godkendt.

Vedtægt for kirkeværge godkendt.
Vedtægt for stående udvalg godkendt.
Kommissorium for præstegårdsudvalg godkendt.
Vedtægt for kirkegårde + prisliste godkendt.

Sandbakken: Godkendt med den tilføjelse, at
menighedsrådet betaler alle faste bidrag vedr.
vand.
Lille Gade: Godkendt med den tilføjelse, at
menighedsrådet betaler alle faste bidrag vedr.
vand.
Leif E. orienterede bredt om Jersie-Solrød
menighedspleje.
Dorit Kolind blev valgt som Solrød MR’s repræsentant.
Præst: Charlotte Graversen, og Arne N. som
MR-medlem blev valgt.
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14/03.08
Økonomi
a)2018-budgettet - indledende overvejelser.
Vi skal allerede nu overveje hvilke særlige indsatsområder vi skal have i 2018.
b)2017 regnskab ved udgangen af februar 2017
Bilag – kommer senere
14/03.09
Anmodning om bidrag til projekt dåb
Bilag
14/03.10
Frivillige i folkekirken
Bilag

14/03.11
Salg af møbler fra samtalerummet.
Bilag

14/03.12
Tilmelding til kirkegårdsarrangement den 6. april
2017 kl. 16 til ca. 20.

14/03.13
Nedsættelse af udvalg til anskaffelse af kunst til
endevæggene i konfirmandlokalerne.
14/03.14
Orientering fra udvalgene:

a) Der blev drøftet nogle enkelte emner for
særlige indsatsområder.
b) Kassereren orienterede.

Menighedsrådet har besluttet at give 1000 kr.
til Danmarks Kirkelige Mediecenter’s arbejde
med projekt dåb.
Louise orienterede. Der var tilslutning til, at
Louise arbejder videre med at engagere en
oplægsholder vedr. frivillig-arbejde i kirken.
Der arrangeres et møde for både menighedsråd og personale – med mødepligt for personale.
Det blev besluttet at de tiloversblevne møbler
kan sælges til interesserede til fast pris, evt.
ved lodtrækning.

Der blev orienteret om arrangementet. Det vil
danne baggrund for en godkendelse af forslaget til en ny kirkegårdsplan på det efterfølgende MR-møde.

Udskydes til næste MR-møde.

Præsterne: Charlotte Gr. fortalte tildragelser
fra en dåb. Endvidere om en idé om et ”samtale-salon” projekt som hun har sammen med
Louise, Vibeke og en kirkegænger (Leah).
Louise fortalte om en spørgeskemaundersøgelse vedr. aftengudstjenesterne i landsbykirken: der er især interesse for pigekoret og de
gamle og lange salmer. Og om sine ideer om
spaghettigudstjenester.
Aktivitetsudvalg

Intet nyt.

Gudstjenesteudvalget

Intet nyt.

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten Borritz orienterede.

Personaleudvalget

Leif E. henviste til referaterne.
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PR-udvalg

Der har været holdt møde, og referatet er
tilgængeligt.

Præstegårdsudvalg

Ole R. orienterede.

Økonomiudvalg

Ole R. orienterede – der henvises til referat.

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Leif E. orienterede. Har holdt møde. Der vil
komme en rapport om både det fysiske og
psykiske arbejdsmiljø – indberetningerne til
den fra de ansatte bliver i anonymiseret form
sendt til miljø-huset til endelig behandling.

------------------Provstiudvalget

14/03.15
Ernæring og kost i Folkekirken
Bilag udsendt til mødet den 14. februar
14/03.16
Solrød sogns mulighed for at få fat i den yngre del
af menigheden. Artikel fra Kristelig Dagblad, lørdag den 14. januar 2017 side 16.
Bilag udsendt til mødet den 14. februar
14/03.17
Lokaleudfordringerne i Solrød Strandkirke.
Nyt fra udvalget
14/03.18
Orientering om Pinse på Herrens mark (PpHM)
14/03.19
Orientering fra landsindsamlingen den 12. marts
2017 til fordel for Folkekirkens Nødhjælp
Ole Rathmann
14/03.20
Dato for sommerfest 2017
14/03.21
Tid til at tænke vision?
Bilag

14/03.22
Orientering fra formanden:

14/03.23
Eventuelt

Arne orienterede om samarbejdsvedtægten.

Udskydes

Udskydes

1. møde vil blive holdt 30. marts.
Der vil blive holdt et repræsentantskabsmøde
30.marts

Ole orienterede. 11 indsamlere indsamlede i
alt 11.500 kr.
Udskydes

Der nedsættes et ”visions-udvalg”: Louise,
Charlotte og Vibeke. Det vil komme med et
oplæg til en ”visions-dag” med baggrund i
bilaget.

Arne orienterede om diverse skrivelser som
han som formand har modtaget.

Refereres ikke.
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Næste møde den 11. april 2017

Møde sluttede kl. 22:30
Arne Nielsen
Referent Ole Rathmann

