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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 12. juni i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Annette, Carsten, Vibeke

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: Anita og Pia. Kurt Hatting og Anna
Hansen indkaldt som stedfortræder
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
12/06.01
Godkendelse af dagsorden.

12/06.02
Skal vi leje en pavillon for at kunne klare vores
konfirmandundervisning i efteråret?
Bilag

12/06.03
Omrokering/etablering af nyt præstekontor til Carsten i mødelokalet ved køkkenet.
Bilag
12/06.04
Godkendelse af plan vedrørende afdeling A og B.
Bilag (store kopi af plan forefindes på mødet)

12/06.05
Økonomi

1. Godkendelse af budget 2019 - Solrød
Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68543916,
Budget 2019, Bidrag budget afleveret d.
04-06-2018 10:35
Bilag - incl. budget 2019 i formål
2. Budget/regnskab indtil dato 2018

12/06.01
Dagsorden godkendt med rykning af pkt.
12/06.03 til under lukket pkt. af et enstemmigt
menighedsråd
12/06.02
Arne taler med Provstiudvalget i morgen aften
omkring økonomien, og hvis de siger ja, tager
vi pavillon løsningen. Hvis det bliver et nej
må, der tænkes alternativt.
12/06.03
Rykkes til lukket pkt.

12/06.04
Kirsten orienterede, og graverne er enige i at
planen er arbejdsvenlig.
Enstemmigt menighedsråd godkender planen. Planen bliver ikke effektueret lige nu,
men arbejdet vil blive udført løbende som der
er arbejdskraft og penge til det.
12/06.05
Arne uddelte en overskuelig oversigt på formålsgruppernes samlede budget for 2019.
1 Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
68543916, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 04-06-2018 10:35,
godkender enstemmigt budget 2019.
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Ole orienterede. Der skal være
60.000,- kr. i overskud ved årsafslutningen, og der skal skæres yderligere
i dette års budget. Kassereren/økonomiudvalget kommer med en oversigt
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12/06.06
Afklaring af rest beløb til brug i 2018 fordelt på udvalg.
Bilag
12/06.07
Ajourføring af udvalgsoversigt
Bilag

over forbruget ind til dato, med en kolonne over det beløb der er budgetteret, og hvor/hvad der vil være hensigtsmæssigt at spare.
12/06.06
Taget under pkt. 12/06.06
Pia forlod mødet kl. 20.10
12/06.07
Udvalgsoversigten blev ajourført, og en ny liste bliver lagt på hjemmesiden.

12/06.08
Kort information om provstesyn.
12/06.09
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

12/06.08
Arne orienterede.
12/06.09

Aktivitetsudvalg

Jacob orienterede. Fællessangsaften den 4.
okt.

Gudstjenesteudvalget

Intet nyt.

Kirke-kirkegårdsudvalget
Synet

Kirsten orienterede.
Der arbejdes med en løsning til at holde rådyr
væk fra kirkegårdens blomster.

Personaleudvalget

Under lukket pkt.

PR-udvalg/Databeskyttelse

Leif orienterede.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede

Økonomiudvalg

Intet nyt

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Leif orienterede.

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

Ansøgning om puljemidler sendt til provstiet.

12/06.10
Nyt fra visions-udvalget

12/06.10
Menighedsrådet mødes på tirsdag kl. 18-22.
Charlotte sender referatet fra det sidste møde
ud til menighedsrådet. spørgeskemaet ligger
på kordegnekontoret til udlevering. Tovholder
er Carsten, Charlotte taler med Carsten om
den 19. juni.
12/06.11

12/06.11
Pinse på Herrens Mark- hvordan gik det?

Intet nyt
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12/06.12
Meddelelser fra medarbejderne
12/06.13
Meddelelse fra kateket
12/06.14
Meddelelse fra præsterne
12/06.15
Nyt fra menighedsplejen

Grete orienterede. Det gik godt. Evalueringsmødet blev aflyst, og den nye dato kan Grete
ikke deltage, så vi håber Annette kan.
12/06.12
Leif orienterede.
12/06.13
Anita orienterede.
12/06.14
Intet nyt
12/06.15
Anna orienterede om Genbrugsbutikken.

12/0616
Orientering fra formanden:
Valdemarsgudstjeneste i Roskilde Domkirke
Bilag
12/06.17
Eventuelt

12/06.16
Arne orienterede.

12/06.18
Lukket pkt. orientering om personalesituationen i
Solrød Sogn

12/06.18
Anita og Anne-Marie forlod mødet kl. 21.20

Næste møde den 14. august 2018

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

12/06.17
Intet nyt.

