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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Evy Jørgensen, Inge
Hansen,

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: Anna, Anita,
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
16/08.01
Godkendelse af dagsorden.
16/08.02
Del godkendelse af ”Håndbog for personale og
menighedsrådsrådsmedlemmer” fra afsnit ”Arbejdsmiljø” og bogen ud - revideret august 2017
Bilag

16/08.03
a) Godkendelse af kvartalsrapport - 2. kvartal.
Bilag til underskrift
b) Regnskab kontra budget 2017
Bilag
16/08.04
Fritid i Solrød 26. august 2017

16/08.01
Dagsorden godkendt af enstemmigt menighedsråd
16/08.02
Arne orienterede. Personaleudvalget kigger
på afsnittet ”Arbejdsmiljø” igen, og lægges ud
til godkendelse næst gang.
Personaleudvalget kigger på halve sygedage
– hvordan forholder vi os til det? Afsnittet er
godkendt.
I afsnittet ”Misbrugspolitik” rykkes afsnittet
”Sanktioner” ned under ”Et samtaleforløb kan
være”. Afsnittet godkendes med ændringen
omkring formuleringen ”misbrug af alkohol,
kokain, piller eller andre ”bevisthedsændrende” stoffer”.
Afsnittet ”Rygepolitik” godkendes MEN afsnittet skal følges op med en snak med rygerne.
Afsnittet ”Gaveregulativ” godkendes med tilføjelsen hvem regulativet omfatter.
Oprydnings aftale lamineres og lægges frem
til eksterne brugere af kirken. Oversigt over
kirkebænkenes placering i kirkerummet, så de
kommer til at står som da man overtog kirkerummet.
Afsnittet ”Retningslinjer ved henvendelser”
bearbejdes og lægges frem på næste mrmøde.
Afsnitte ”mødekultur” bearbejdes og lægges
frem på næste mr-møde.
Nye tanker og rettelser sendes til Leif Ellerbek.
16/08.03
a)Ole orienterede. Kvartalsrapport - 2.kvartal
godkendt af enstemmigt menighedsråd.
b)Ole orienterede,
16/08.04
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16/08.05
Ny ansættelse af fuldtidspræst.
Bilag
16/08.06
Menighedsmøde 2017
Dato og type af møde.

16/08.07
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

Vibeke orienterede. Hvem kommer og står på
standen: Ole R, Grete og Inge B og andre
sender en mail til Vibeke, hvis de kan deltage.
Punktet sættes så tidligt som muligt på dagsorden i 2018 (april -maj)
16/08.05
Arne og Charlotte orienterede. Møde den 14.
september kl. 19 med biskoppen i Solrød
Strandkirke.
16/08.06
Søndag efter en højmesse med en frokost.
Den 1. oktober 2017 kl. 12. Arne er tovholder
og kommer med et oplæg.
Planlægger prøveprædiken den 19 sep. og
20. sep. kl. 17 og kl. 19.30 og 21. sep. kl.
19.30 i Solrød Strandkirke
16/08.07

Aktivitetsudvalg
Tirsdagscafé
Samtalesalon

Arne orienterede. Grete går ind udvalget.
Arne indkalder til et møde i udvalget.
Ok til at Samtalesalonen går videre med sin
planlægning.
Annette takkede for kurvene, og informerede
om den kommende tur.

Gudstjenesteudvalget

Intet nyt

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten B orienterede.
Katafalk fremvisning den 24. august og syn
den 12. september.
Charlotte Skibssted roste k-k udvalget samt
personalet på kirkegården

Personaleudvalget

Leif orienterede med hensyn til sikkerheden
omkring cpr. numre i mails. Rest i lukket pkt.

PR-udvalg

Anita orienterede. Husk pr tekst og billeder
sendes på pr@solrodkirker.dk

Præstegårdsudvalg
Bilag 5% midler

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Intet nyt

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Afventer valg af det sidste medlem i gruppen.

Ad hoc udvalg - tilbygning
- vision

Der arbejdes videre med sagen.
Planlægning for en visionsdag i foråret 2018,
udvalget består pt. af Charlotte og Vibeke, og
de kommer tilbage på mødet i september.
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Provstiudvalget:
a) Sommerbrev fra provsten
Bilag
b) Valg til PU og Stiftsråd
Bilag
c) Budgetsamråd
Bilag
16/08.08
Valgforsamling til menighedsråd
Bilag
16/08.09
Salmesang med dagplejebørn
Bilag
16/08.10
Meddelelser fra medarbejderne
16/08.11
Meddelelse fra kateket

16/08.12
Meddelelse fra præsterne

a)taget til efterretning
b)Arne stiller op.
c)Arne orienterede.

16/08.08
Inge B orienterede, og hun anbefaler at tiltræde udvalgets anbefaling. Inge B udformer
et høringssvar på menighedsrådets vegne.
16/08.09
Inge B orienterede, og svarer bestyrelsen
med forslag til 2 datoer – den 23. november
og den 23. marts 2018.
16/08.10
Anita orienterede.
16/08.11
Anita orienterede. 7 hold med 136 stk. konfirmander + spe. konfirmander.
Minikonf. hold begynder i uge 34.
Skoletjenesten har rigtig mange tilmeldinger.
16/08.12
Intet nyt

16/08.13
Nyt fra menighedsplejen
16/08.14
Orientering fra formanden:

16/08.13
Intet nyt
16/08.14

a) ”Lønforhandlingskursus”
6. september 2017
Bilag
b) Infomøde om de forskellige forsøgsordninger
24. august 2017
c) ”Salmebogen får en lillesøster”
Reklame udleveres på mødet

a)Leif og Arne deltager.

d) Stafet for livet
19-20. august 2017
Bilag
e) Reformationsfejring på dagen den 29. oktober
2017- skal vi gøre noget særligt denne dag.
16/08.15
Eventuelt
16/08.16
Lukket pkt.
a) Gravermedhjælper situation
b) Kirketjener situation

d)Arne orienterede.

b)Ole R. deltager – er tilmeldt.
c)20 stk. bestilt af Ove til personalemøderne.
Charlotte orienterede.

e)Arne orienterede. Klokkeringning - Charlotte
undersøger nærmere.
16/08.15
Intet nyt
16/08.16
Anita og Anne-Marie forlod mødet kl. 21.07.
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Næste møde den 14. september 2017

Møde sluttede kl. 21.08
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson, kordegn

