Solrød Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 11. januar 2018 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Inge H., Carsten,
Iwan Jensen, Kurt Hatting

Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfortrædere tilmelder sig (af hensyn til mad og opstilling) til Arne og kordegn.

Grete kommer senere.
Deltager: Kurt Hatting -med forbehold, hvis
han ikke kommer er det fordi han ikke har fået
det bedre (influenza)
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
11/01.01
Godkendelse af dagsorden.

11/01.01
Dagsorden godkendt med følgende rettelse at
pkt. 11/01.09 bliver lagt ind under aktivitetsudvalget.

11/01.02
Mødedatoer for 2018
Bilag

11/01.02
Mødedatoerne for 2018 bliver som følgende:
7. februar, 15. marts, 10. april, 8. maj, 12.
juni, 14. august, 19. september, 11.oktober,
13. november

11/01.03
Indsamlingslisten for 2018
Bilag

11/01.03
Indsamlingslisten er godkendt med følgende
tilføjelse: at ved ”Syng julen ind” i Solrød kirke
samles der ind til Folkekirkens nødhjælp
Samt ændring af navnet på ”Optakt til jul” til
”Familiegudstjeneste med adventskrans”.
11/01.04
1. Enstemmigt MR godkender at Inge
Hansen får lov til at udtræde.

11/01.04
1. Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet fra Inge Hansen
Bilag
2. Indtrædelse af 1. stedfortræder Jacob
Brock.
Jacob Brock anmoder om orlov til den 1.
august p.g.a. arbejdsmæssige forhold.
3. Kurt Hatting indtræder som stedfortræder i
Jacob Brock’s orlov
11/01.05
Godkendelse af ny vedtægt for kassereren incl.
honorar for 2018.
Bilag

2. Jacob Brock er bevilliget orlov til
den 1. august 2018 af et enstemmigt MR
3. Kurt Hatting, indtræder som stedfortræder i Jacob Brock’s orlov.
11/01.05
Arne orienterede.
Ny vedtægt for kassereren incl. honorar for
2018 blev godkendt af et enstemmigt menighedsråd
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11/01.06
Godkendelse af honorar for 2018 til formand og
kirkeværge.
Bilag

11/01.06
Honorar for 2018 til formand og kirkeværge
blev godkendt af et enstemmigt menighedsråd

11/01.07
Godkendelse af regnskabsinstruks for Solrød Menighedsråd.
Bilag

11/01.07
Regnskabsinstruksen for Solrød menighedsråd blev godkendt af et enstemmigt MR.

11/01.08
Godkendelse til videre bearbejdning af projekt Annexkirkegården afd. A
Bilag

11/01.08
Kirsten B orienterede.
Enstemmigt MR godkender at KK- udvalget
kan arbejde videre med en ændring af indgangspartiet på Annexkirkegården.
11/01.09
Dette pkt. lægges ind under pkt. aktivitetsudvalget
11/01.10

11/01.09
Frivillige og hvordan bruger vi dem?
Forslag til kontaktperson for de frivillige.
11/01.10
Økonomi
1 Bankaftale - Buisness online.
2
Bilag

Regnskabsstatus år til dato

11/01.11
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling den 11.
marts 2018

11/01.12
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)
Aktivitetsudvalg
Pkt.11/01.09Frivillige og hvordan bruger vi dem?
Forslag til kontaktperson for de frivillige.

Gudstjenesteudvalget

1. Ole orienterede om Buisness online.
2. Ole og Arne orienterede om justeringer på regnskabet.
11/01.11
Ole orienterede. Carsten og hans 2 konfirmandhold deltager – 42 konfirmander.
Info møde i Roskilde hvor Ole og Carsten deltager.
11/01.12
Grete ankom kl. 20:03

Arne orienterede. Hvilke aktiviteter har vi pt.:
Tirsdagscafe, Samtalesalon, koncerter, korarrangementer. Visioner og aktiviteter skal
hænge sammen.
Inge foreslår, at udvalget skulle nytænkes
f.eks. en gruppe bestående af organisterne,
en repræsentant fra de nuværende aktiviteter
og en frivillige, som koordinerede aktiviteterne
(koordineringsudvalg). Arne indkalder til et
møde den 7. marts 2018 kl. 18.30 organister,
præster, Tirsdagscafeen, samtalesalonen,
Kirsten B. og frivillige.

Charlotte orienterede om evalueringen af
nadverliturgien – menighedsrådet på februar
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mødet, præsterne evaluere med medarbejderne på særligt møde og menigheden efter
gudstjenesten den 28. januar 2018

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten orienterede bl.a. om evt. at navngive
områderne på kirkegårdene i stedet for
numre, reparation af stendigerne, nye udhængsskabe.

Personaleudvalget

Leif orienterede.

PR-udvalg

Ny pr- medarbejder Annette Forsberg de los
Reyes ansat.

Præstegårdsudvalg

Intet nyt

Økonomiudvalg

Ole orienterede.

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Pernille Reinholt ny repræsentant i udvalget,
og skal på kursus sammen med Pia.

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

Arne orienterede.

11/01.13
Nyt fra visions-udvalget
11/01.14
Meddelelser fra medarbejderne
11/01.15
Meddelelse fra kateket
11/01.16
Meddelelse fra præsterne
11/01.17
Nyt fra menighedsplejen
11/01.18
Nyt fra Pinse på Herrens Mark
11/01.19
Orientering fra formanden:
Distriktsforeningen af Menighedsråd:
Dialog med sognet - en kursusaften om kommunikation 24. januar 2018
Generalforsamling 27. februar 2018

Arne orienterede.
11/01.13
Planlægningsmøde den 13. februar og møde
for alle MR 14. april kl. 9.00-13.00.
11/01.14
Intet nyt
11/01.15
Intet nyt
11/01.16
Charlotte orienterede.
11/01.17
Intet nyt
11/01.18
Referat fra møde den 10. januar 2018 ligger
på provstiets hjemmeside. Grete orienterede.
11/01.19
Arne orienterede.

Takke/julekort fra Strikkedamerne.
Gave fra AA som tak for husly.
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11/01.20
Eventuelt

11/01.21
Lukket punkt
Særskilt dagsorden følger snarest
Næste møde den 7. februar 2018

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

Ansøgning om lån af lokaler til kammermusik
den 9. februar 2018 ikke muligt med så kort
varsel at imødekomme ansøgningen.
Info om foredrag i Hundige kirke om forfulgte
kristne.
11/01.20
Intet nyt

11/01.21
Anne-Marie forlod mødet 21:43

