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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 8. maj i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: 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 Hansen, Ove Mathiesen
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
08/05.01
Godkendelse af dagsorden.

08/05.02
Orientering ved organist Ove Mathiesen om orglet
i Solrød Strandkirkes stand
08/05.03
Persondataforordningen træder i kraft 25. maj
hvad har vi foretaget os i den forbindelse.
Bilag

08/05.04
Leif ønsker fra sommer 2019 udelukkende at
være præst.
Hvordan klarer vi Leif’s opgaver derefter?

08/05.05
K K udvalget: Hegn på Annexkirkegården for at
holde rådyr ude fra kirkegården.
Bilag

08/05.01
Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser:
Ekstra orienteringspunkt sat ind 08/05.02
Nummeringen rykker derfor på resten af
dagsorden. Samt ekstra pkt. 1. under pkt.
08/05.07
08/05.02
Ove Mathiesen orienterede om orglets stand,
og om evt. ny orgelpibe.
08/05.03
Anne-Marie orienterede fra dels KM’s info på
Landskurset, samt fra temadage med jurister
fra dels Viborg Stift samt Landsforeningen af
Menighedsråd.
Leif orienterede dels om Annette’s arbejde
med persondataforordningen, og sikringen af
personfølsomme oplysninger på kontorerne.
En samtykkeerklæring er udfærdiget til let at
tilrette de forskellige samtykker, der er behov
for i vores arbejde.
08/05.04
Leif’s poster i dag kontaktperson, daglig leder,
lydanlæg, billeder, telefoner, EDB, menighedsplejen.
Der undersøges nærmere omkring en ansættelse af en ekstern HR-medarbejder, evt.
sammen med andre sogne i kommunen.
Der udfærdiges en håndbog omhandlende de
tekniske installationer i SSk og SK. Telefoner
og EDB findes der en løsning på.
08/05.05
Kirsten B. orienterede. Graveren observerer
antallet af rådyr angreb på Annexkirkegården
1 år frem. Kirsten B skriver til gravstedsejeren.
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08/05.06
Orientering fra kursus ”Filosofiske Saloner” 19.
april 2018
Charlotte
08/05.07
Økonomi
1. Godkendelse af 1. kvartalsrapport med forbehold
2. Regnskab 2018
Bilag (måske)
3. Instruks/Vejledning for budget 2019
Bilag

4. Forårsbudgetmøde den 2. maj
08/05.08
Høring om udkast til bekendtgørelse om bevaring
og kassation af arkivalier hos menighedsrådene.
Bilag
08/05.09
Ina har opsagt sin stilling som korassistent – hvilken type korassistent ønsker vi fremover?
08/05.10
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

08/05.06
Charlotte orienterede.

08/05.07
Økonomi
1. 1. kvartalsrapport med forbehold godkendes af enstemmigt menighedsråd.
2. Ole orienterede. Den brugervenlige er
den eneste, der fremadrettet bliver udskrevet.
3. Ole orienterede om budget 2019. Tilbagemeldinger fra udvalgene/præsterne til Ole om behov i forhold til
budget 2019.
4. Arne orienterede.
08/05.08
Arne og Kirsten B. orienterede. Intet høringssvar.
08/05.09
Flyttet til lukket pkt. 08/05.19
08/05.10

Aktivitetsudvalg

Jacob orienterede. Evy orienterede om Tirsdagscafeens udflugt, samt programmet for efteråret 2018.

Gudstjenesteudvalget

Intet nyt

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten B orienterede. Inge har deltaget i nabohøring om boliger ved Annexkirkegården.
Tilkørsel ikke forbi kirkegården.

Personaleudvalget

Orientering kommer under lukket pkt.

PR-udvalg

Snak om fotografering i forbindelse med konfirmationerne. Der afprøves snor til borgerne
og Iwan får en selvlysende vest på og placeres modsat side af snoren.
Charlotte orienterede.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede om at der provstesyn i uge
20. Radon arbejdet hos Leif starter den 9. maj
2018.
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Økonomiudvalg

Se pkt. økonomi 08/05.07

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

møde 30. maj 2018

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

Arne orienterede.

08/05.13
Meddelelser fra medarbejderne
08/05.14
Meddelelse fra kateket

Arne orienterede om møde i Skibet, og højtalerne bliver betalt af 5% midlerne.
HR-samarbejde med Landsforeningen fortsætter.
Ove Mathiesen forlod mødet ca. kl. 21.30
08/05.11
Evaluering af MR-møde med konsulent fra
Kirkefondet. Ole bearbejder et spørgeskema
med spørgsmål, som MR medlemmer skal
bruge og udspørge borgerne efter
Spørgerunden slutter 1. august 2018. Spørgeskemaer og svar samles hos kordegn.
Visionsmøde for MR den 19. juni kl. 18.00
med spisning.
08/05.12
Grete orienterede, Ole, Arne, Zakarias, Leif
og Carsten kommer og hjælper. Grete melder
tilbage til Rikke
08/05.13
Intet nyt
08/05.14
Anita kommer til at savne sine konfirmander

08/05.15
Meddelelse fra præsterne
08/05.16
Nyt fra menighedsplejen

08/05.15
Intet nyt
08/05.16
Anna orienterede.

08/05.17
Orientering fra formanden:
Kursus Gudstjenesten i centrum Liselund
Diverse fra Provstiet

08/05.17
Arne orienterede bl.a om vikarordning, seniorpolitik.
Velkommen til Jacob.
Vibeke og Elaf deltager i kursus gudstjenesten i centrum, Liselund

08/05.18
Eventuelt

08/05.18
Intet nyt.
Anna, Iwan Jensen og Anne-Marie forlod mødet kl. 22:20

08/05.19
Lukket pkt. orientering om personalesituationen i
Solrød Sogn

08/05.19

08/05.11
Nyt fra visions-udvalget

08/05.12
Nyt fra Pinse på Herrens Mark
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Næste møde den 12. juni 2018

Møde sluttede kl. 22.20
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson, kordegn

