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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig- Fraværende med afbud:
hedsrådsmøde den 19. september i Solrød Strand- Hans Reinholdt Nielsen
kirke.
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfortrædere tilmelder sig (af hensyn til mad og opstilling) til Arne eller Ole.

Deltager:
Anna Hansen
Annette Forsberg
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
19/09.01
Godkendelse af dagsorden.
19/09.02
Konfirmandundervisning status
19/09.03
Omrokering/etablering af nyt præstekontor.
Bilag: Tegning over samtalerummet som kordegnekontor

19/09.04
Økonomi
a) Godkendelse af revisorprotokollat vedrørende regnskab 2017
Bilag
b) Økonomioversigt pr. 31.08
Bilag
c) Budgetsamrådet – hvordan gik det?

19/09.05
Afklaring af rest beløb til brug i 2018 fordelt på
udvalg.
19/09.06
Hvornår bruges arkitektbistand til opgaver i kirkeligt regi?
Bilag

19/09.01
Visionspunktet flyttes til lukket punkt.
OK
19/09.02
Charlotte orienterede om holdene. Alle er
nødt til at lægge kræfterne i for at få det til at
fungere.
19/09.03
De to løsninger for en midlertidig løsning blev
drøftet.
1. at lade kordegnekontoret bruges som præstekontor og inddrage samtalerummet til kordegnekontor;
2. at bruge frokoststuen som nyt præstekontor.
Forslag 2 blev besluttet med stort flertal.
19/09.04
Godkendt.
Ole R orienterede om økonomien.
Arne N. orienterede. Alt tyder på at vores
budgetønske for 2019 kan accepteres.
19/09.05
Kassereren vil holde møde med udvalgene og
forretningsføreren om dette.
19/09.06
Kirsten Borritz orienterede om, at der kun
bruges arkitektbistand når det er nødvendigt.
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19/09.07
Orientering om tidsregistrering med stempelure.
Bilag

19/09.07
Leif Ellerbek orienterede om, at ind- og udstempling med stempelure vil kunne erstatte
de ansattes indtastning af arbejdstimer. Personaleudvalget indstiller, at stempelur indføres på kirkegården som forsøgsordning. Fordele og ulemper blev drøftet.
Der var en overvejende stemning for at indføre stempelur på kirkegården, før der tages
stilling til om ordningen skal indføres for resten af personalegruppen.

19/09.08
Udlån af Solrød Kirke til Solrød Landsbylaug til enkelte sang/musikarrangementer.
Man har f.eks. talt om julesang/musik i kirken efter at juletræet på kirkepladsen er blevet tændt
første søndag i advent om eftermiddagen.

19/09.08
Inge Bonnesen orienterede. Der var en meget
positiv holdning for dette.

19/09.09
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

19/09.09

a. Aktivitetsudvalg
b. Gudstjenesteudvalget
c. Kirke-kirkegårdsudvalget
d. Personaleudvalget
e. PR-udvalg
f.

Præstegårdsudvalg

g. Økonomiudvalg
h. Arbejdsmiljøgruppen (AMG)
i. Ad hoc udvalg - tilbygning
------------------j. Provstiudvalget

a. Jacob orienterede om det netop afholdte møde – ser referat. Der blev
talt om fremtidige aktiviteter.
b. Charlotte Gr.: Der ligger en opgave
vedr. salmesang.
c. Kirsten B.: Der har været undersøgelse af gravstene der er blevet stabiliseret ved limning. Dette er ikke tilstrækkeligt, der skal indhentes nye tilbud på fiksering. Og gravstedsejerne
skal fremover selv betale. Dyrehegn er
aflyst indtil videre.
d. Intet (se lukket møde).
e. Charlotte har holdt møde med Anette
vedr. hendes arbejdstid.
f. Ole R orienterede.
g. Der er orienteret
h. Der skal holdes møde her i efteråret
med psykisk/fysisk arbejdsmiljø-rpport
som emne.
i. Keld Wohlert vil rykke kommunen for
godkendelse til at bygge på baggrund
af den indsendte ansøgning med tegninger.
j. Provstiet har godkendt 5%-midler til
udbedring af tæret bjælke i Solrød
Kirke.
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19/09.10
Nyt fra visions-udvalget.
Drøftelse af visionen.
Bilag
19/09.11
Pinse på Herrens Mark

19/09.10
Flyttes til lukket punkt

19/09.12
Meddelelser fra medarbejderne

19/09.12
Intet

19/09.13
Meddelelse fra kateket

19/09.13
Intet

19/09.14
Meddelelse fra præsterne

19/09.14
Carsten Hansen orienterede om det gode forløb af Høstgudstjenesten i samarbejde med
Landsbylauget.
Han orienterede også om inddragelsen af frivillige.
Charlotte orienterede, bl.a. om den nye bibelkreds ”Biblen og dig” samt om to meget velbesøgte konfirmand-forældre gudstjenester.

19/0915
Nyt fra menighedsplejen

19/09.15
Der er møde i næste uge.

19/09.16
Orientering fra formanden:
Distriktsforeningen kursus ”Det gode menighedsrådsmøde” 26. sept. Kirkens Hus
Bilag
Distriktsforeningen: Samtale om tro den 1. okt.
Konventhuset i Roskilde
Bilag
19/09.17
Eventuelt
19/09.18
Lukket punkt om visionsarbejdet.
Lukket pkt. orientering om personalesituationen i
Solrød Sogn

19/09.16
Arne Nielsen orienterede om kurser m.v.

Næste møde den 11. oktober 2018
Møde sluttede kl.
Arne Nielsen
Referent: Ole Rathmann

19/09.11
Intet

19/09.17
19/09.18

