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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 10. april i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Evy, Kurt, Grete,
Hans

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
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
10/04.01
Godkendelse af dagsorden.
10/04.02
Forsøg i Folkekirken
Bilag
10/04.03
Persondataforordningen træder i kraft 25. maj
hvad har vi foretaget os i den forbindelse og hvordan kommer vi videre?
Bilag

10/04.04
Orientering om maling af Solrød Strandkirke

10/04.05
Økonomi

1. Regnskab 2018
Bilag (måske)
2. Instruks/Vejledning for budget 2019
Bilag

10/04.06
K-K udvalgets navne på afdelingerne på Annexkirkegården.
Se bilag fra MR mødet februar 2018

10/04.01
Dagsorden godkendt af enstemmigt menighedsråd
10/04.02
Taget til efterretning og MR ser større muligheder i et bedre samarbejder i kommunens
sogne.
10/04.03
Leif orienterede, og pt. arbejdes der på at
gøre Brandsoft, hjemmeside og konf. database datasikret i henhold til. GDPO.
Alle enige om at der skal nedsættes et datasikrings udvalg.
Datasikrings udvalg blev nedsat bestående
af: Leif, Arne spørger Hans om han vil være
med, og der skal tilknyttes en sekretær.
10/04.04
Arne orienterede.
Godkendelse af udgiften på arbejdet, anlægget/bil, til kirkegården bliver flyttet til 2019, og
i stedet søges pengene til maling af Solrød
Strandkirke.
10/04.05
Ole orienterede.
Kvartalsrapport kan ikke godkendes pga.
manglende lønningsbilag i regnskabet.
1. Taget til efterretning
2. Arne orienterede, og det er vigtigt at
de forskellige udvalg tænker over budget 2019 – og senest den 8. maj.
10/04.06
K-K udvalget bibeholder navnene fra mødet i
februar 2018.
Enstemmigt MR godkender navnene. Hvis
udvalget finder navnet ”Søhaven” bedre end
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10/04.07
Overvejelser i forbindelse med strejke/lockout i
Folkekirken

10/04.08
Danmarks Kirkelige mediecenter’s støtteprojekt
2018 ”Hvordan taler man med børn om at miste?”
Bilag fra mødet i februar -noget nyt i sagen.
10/04.09
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

”Ved søen” har K-K udvalget lov til at ændre
navnet uden at det skal i menighedsrådet
igen.
10/04.07
Leif anbefaler at hvis der kommer en
strejke/lockout, indkaldes der til et ekstraordinært menighedsrådsmøde med kort varsel
med KUN dette ene punkt.
10/04.08
Udskudt til mødet i maj

10/04.09

Aktivitetsudvalg

Arne orienterede. Møde den 25. april.

Gudstjenesteudvalget

Intet nyt.

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten orienterede.
Syn den 15. maj 2018 tilmelding hos Kirsten
B med hensyn til bespisning. Kirsten udsender besked til personalet.

Personaleudvalget

Leif orienterede.

PR-udvalg

Charlotte og Annette holder møde i næste
uge.

Præstegårdsudvalg
Ole orienterede.
Økonomiudvalg
Ole orienterede.
Arbejdsmiljøgruppen (AMG)
Leif orienterede om et møde den 30. maj
2018 med Katrine fra Miljøhuset.
Ad hoc udvalg - tilbygning
------------------Provstiudvalget

10/04.10
Nyt fra visions-udvalget

10/04.11
Nyt fra Pinse på Herrens Mark

Arne orienterede.
Jeannie provsti sekretær stopper pr. 1. maj
2018.
Afsked reception den 26. april i Hundige.
10/04.10
Charlotte orienterede.
Visionsdag for MR og medarbejder den lørdag 25. august alt. den 8. september alt. 29.
september. Charlotte vender tilbage med
dato.
10/04.11
Telt valgt ”Naturen”
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10/04.12
Meddelelser fra medarbejderne
10/04.13
Meddelelse fra kateket

10/04.14
Meddelelse fra præsterne
10/04.15
Nyt fra menighedsplejen
Bilag det reviderede regnskab
10/04.16
Orientering fra formanden:
Kursus Gudstjenesten i centrum Liselund
10/04.17
Eventuelt
10/04.18
Lukket pkt. orientering om personalesituationen i
Solrød Sogn
Næste møde den 8. maj

Møde sluttede kl. 21:11
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson, kordegn

10/04.12
Intet nyt
10/04.13
Arne orienterede på vegne af Anita, at vi har
150 stk. konfirmander, hvor af en 1/3 er udensogns.
10/04.14
Intet nyt
10/04.15
Leif orienterede.
10/04.16
Arne orienterede.
Elaf deltager fra musiksiden.
Tilmelding inden den 14. juni 2018.
10/04.17
Intet under dette pkt.
10/04.18
Anne-Marie forlod mødet kl. 21:11

