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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 13. november i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Vibeke Dahm,

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: Annette Forsberg, Anne-Lise Nielsen
deltager kun under behandling af pkt.
13/11.02, a)
Kurt Hatting (stedfortræder)
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
13/11.01
Godkendelse af dagsorden.
13/11.02
Økonomi
a) Behandling af budget 2019 Ole’s forslag til
budget 2019
Bilag

b) Godkendelse af budget 2019, stempel Solrød sogn, CVR 68543916, budget 2019.
Bilag

13/11.01
Enstemmigt menighedsråd godkender dagsorden med ekstra pkt. under 13/11.02 f), samt
et ekstra pkt. 13/11.13
13/11.02
a)Ole orienterede. Færdiggørelsen af Annexkirkegården afd. A og B sættes i gang.
16.000,- kr. fra sorggruppe konto, fordeles
med 10.000,- kr. til musik ved gudstjenester
og 6.000,- kr. til aktivitetsudvalget.
b) Årsbudget 2019 godkendt enstemmigt af
Solrød menighedsråd, CVR-nr. 68543916,
Budget 2019, Endeligt budget afleveret d. 1311-2018,19:08.

c) Godkendelse af PU´s godkendelse af regn- c)Enstemmigt menighedsråd godkender PU’s
skab 2017
godkendelse.
Bilag
d) Menighedsrådets bemærkninger til revisionsprotokollatet
Bilag

d)Solrød sogns menighedsråd har behandlet
revisionsprotokollatet og har foretaget sig følgende i henhold til bemærkninger:

a) der er bragt overensstemmelse mellem aflønning og ansættelsespapir for vores graver,
og at en kopi af de nye ansættelsespairer er
givet videre til revisoren
b) vi er opmærksomme på den nuværende
procedure for betaling af regninger, hvor
regnskabsfører egenhændigt anviser beløbet
fra bankkontoen - og at vi mener at denne
procedure er sikker nok

Solrød Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 13. november 2018 Blad nr. 2

e) Budget/regnskab 2018 år til dato
Bilag

e)Ole udleverede den brugervenlige oversigt
på mødet.
Ole orienterede.

f) Godkendelse af revisionens kasseeftersynprotokollat.
Bilag

f) Revisionsprotokollat af kasseeftersyn 2018
godkendt af enstemmigt menighedsråd

13/11.03
Første mødedato 2019, hvor vi fastlægger mødedatoerne i 2019.
Forslag: torsdag den 10. januar 2019
13/11.04
a) Valg af formand 2018-2019
b) Valg af næstformand 2018-2019
Skriftlig afstemning

13/11.03
Godkendt som første mødedato den 10 januar
2019

13/11.05
Valg af kirkeværge 2018-2019

13/11.05
Kurt Hatting enstemmigt valgt som kirkeværge
13/11.06
Ole Rathmann enstemmigt valgt som kasserer
13/11.07
Leif Ellerbek enstemmigt valgt som kontaktperson/dagligleder
13/11.08
Bo Grunnet enstemmigt valgt som bygningssagkyndig
13/11.09
Arne E. Nielsen og Ole Rathmann enstemmigt
valgt som underskriftberettigede.
13/11.10
Godkendt af enstemmigt menighedsråd med
rettelser. Diverse punkter rettes og den nye
udgave lægges digitalt og fysisk i en mappe.
13/11.11
Enstemmigt menighedsråd godkender, at personaleudvalget går videre med dialogen med
andre sogne i kommunen.

13/11.06
Valg af kasserer 2018-2019
13/11.07
Valg af kontaktperson/daglig leder 2018-2019
13/11.08
Valg af bygningssagkyndig 2018-2019
13/11.09
Valg af underskriftsberettiget 2018-2019
13/11.10
Godkendelse af Solrød sogns ”Håndbog for privatlivspolitik”
Bilag
13/11.11
Godkendelse til at Personaleudvalget går i dialog
med andre sogne i kommunen, vedrørende evt.
ansættelse af en HR medarbejder.

13/11.04
12 stemmeberettigede
Valgt til formand 2018-2019 Arne Egun Nielsen
Med 11 stemmer
Blank 1 stemme
Valg til næstformand 2018-2019 Ole Rathmann
Med 10 stemmer
Jacob Brock
1 stemme
Blank 1 stemme
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13/11.12
Godkendelse af at alle – menighedsrådsmedlemmer, personale, frivillige – får en kurv til en værdi
af 400,- kr. i forbindelse med julestue.
13/11.13
Ansøgning om lån af Solrød kirke til overnatning.
Bilag

13/11.14
Evaluering af menighedsmødet den 11. november
2018
13/11.15
Solrød Harmoniorkester afholder ikke nogen Nytårskoncert i 2019 MEN en forårskoncert den 18.
marts 2019. Åbne/lukke aftale tager vi på mødet i
februar 2019
Bilag
Info til Joyful Noise vedrørende deres øve aften.
13/11.16
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

13/11.12
Enstemmigt menighedsråd godkender forslaget.
13/11.13
Arne orienterede.
Enstemmigt menighedsråd er positive indstillet til ansøgningen. Arne tager kontakt til Eva
Sjølander Bruus Jensen, Karlstrup/Karlslunde
sogne.
13/11.14
Banner produceres til 2019. Mødet placeres
sammen med mødedatoerne for menighedsrådsmøderne på januar mødet. Aktivitetsudvalget arbejder videre.
13/11.15
Taget til orientering.
Tages op på mødet februar 2019.
Leif giver info til Joyful Noise vedrørende flytning af deres øveaften.
13/11.16

Aktivitetsudvalg
Bilag :Arrangement plan

Jacob orienterede.

Gudstjenesteudvalget

Mødes den 15. januar 2019

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten B orienterede.

Personaleudvalget

Leif orienterede.

PR-udvalg

Iwan stopper som fotograf ved konfirmationer
fremadrettet.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Intet nyt

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Intet nyt

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

Intet nyt
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Provstiudvalget
Provstidag lørdag den 2. februar 2019
Forårsbudgetmøde 2. maj 2019
Budgetsamråd 3. og 4. september 2019
Bilag
13/11.17
Visionsdag for menighedsråd og ansatte lørdag
den 12. januar 2019
13/11.18
Pinse på Herrens Mark
Husk mødet den 15. november 2018 i Hundige
kirke – Annette og Carsten deltager
13/11.19
Fritid i Solrød tilmelding - er vi tilmeldt?
24. august 2019
13/11.20
Meddelelser fra medarbejderne
13/11.21
Meddelelse fra kateket
13/11.22
Meddelelse fra præsterne
13/11.23
Nyt fra menighedsplejen
13/11.24
Orientering fra formanden:
Distriktsforeningens generalforsamling den 5. februar 2019 i Vor Frue
Julestue – den 18. december kl.10.15 – 12
Hvem inviterer dem der ikke er i huset til hverdagen?
13/11.25
Eventuelt

Næste møde den 10. januar 2019
Møde sluttede kl. 21.10
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson

Arne orienterede. Tema: bl.a. liturgi.

13/11.17
Carsten og Charlotte orienterede.
Tidsrum kl. 9-15.
13/11.18
Taget til efterretning. Carsten deltager.
13/11.19
Grete tilmelder Solrød sogn til Fritid i Solrød.
13/11.20
Annette orienterede.
13/11.21
Charlotte orienterede om mængden af kommende konfirmander på vegne af Anita.
13/11.22
Carsten orienterede.
Frivillige til 23. dec. er fundet
Frivillige til juleaften 4 handlinger: mangler
13/11.23
Intet nyt
13/11.24
Arne orienterede.
Leif inviterer personalet, Carsten inviterer frivillige og Arne inviterer menighedsrådet incl.
suppleanter.
Takkekort fra Aage Bonnesen.
13/11.25
Ole tænker, tanker omkring varmen i Solrød
kirke.
Annette tager kontakt til Solrød Kommunen
med hensyn til sortering af affald.
Info om indbydelse til DR’s nytårsgudstjeneste 3. dec. kl. 18.30 Roskilde Domkirke.

