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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 15. marts i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Annette,

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:

Fraværende uden afbud:
Dagsorden:
15/03.01
Godkendelse af dagsorden.

15/03.01
Dagsorden er godkendt med et ekstra lukket
pkt.15/03.22.

15/03.02
Provstesyn i Solrød sogn den 15. maj
Bilag
15/03.03
Forslag fra K K-udvalget om at kirkesynet fremover (fra 2019) flyttes til foråret, så det ligger på
samme årstid som provstesynet og der således altid er et år imellem synene.
15/03.04
Persondataforordningen træder i kraft 25. maj
hvad betyder det for menighedsrådet og for vores
aktiviteter – konfirmander, minikonfirmander, lister
til babysamlesang, lister over korpiger?
Bilag
15/03.05
Indhentning af tilladelse til brug af navne og billede af MR medlemmer. Billederne/navnene vil
bruges til dels PR dels ophængning i Solrød
Strandkirke
Bilag
15/03.06
Økonomi
1. Godkendelse af regnskab 2017 - Solrød
Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68543916,
Regnskab 2017, Afleveret d. 07-03-2018
12:11
Bilag
2. Godkendelse af momsberegningsskema jf.
afgørelse i landsskatteretten dec. 2017
Bilag

15/03.02
Arne orienterede, og dato er tiltrådt.
15/03.03
Tiltrådt af et enigt menighedsråd.

15/03.04
Leif og Arne orienterede.

15/03.05
Arne orienterede og listen sendes rundt.

15/03.06
Økonomi
1. Enstemmigt menighedsråd godkender
regnskab 2017 - Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68543916, Regnskab 2017, Afleveret d. 07-03-2018
12:11
2. Enstemmigt menighedsråd godkender
momsberegningen i det vi tager hensyn til dom afsagt i Landsskatteretten i
dec. 2017.
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Solrød sogns menighedsråd bruger
omsætningstal fra regnskabet til
grundlag for beregningen

3. Regnskab 2018
Bilag (måske)
15/03.07
K-K udvalgets navne på afdelingerne på Annexkirkegården – er der nyt i sagen
15/03.08
Godkendelse af ansøgning om lån af lokaler til julekoncert fra Solrød Kommunale musikskole søndag den 2. dec. 2018 kl. 13 til 17.30
Bilag
15/03.09
Danmarks Kirkelige mediecenter’s støtteprojekt
2018 ”Hvordan taler man med børn om at miste?”
Bilag fra mødet i februar -noget nyt i sagen.
15/03.10
Udlevering af ny Personalehåndbog dateret 21.
februar 2018 – til dem som endnu ikke har fået
den nyeste udgave – husk at smide den gamle
væk.
15/03.11
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

3. Ole orienterede.
15/03.07
Afventer nyt møde i KK udvalget. Tages med
på april mødet.
15/03.08
Enstemmigt menighedsråd godkender at musikskolen må låne Solrød Strandkirke til deres
julekoncert. Leif aftaler nærmere dato med
Solrød Musikskole
15/03.09
Leif vender tilbage på mødet i april.

15/03.10
Blev uddelt

15/03.11

Aktivitetsudvalg
Orientering fra mødet den 7. marts 2018

Arne orienterede.

Gudstjenesteudvalget

Afventer svar fra biskoppen på evalueringen
på nadverritualet

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten B orienterede.

Personaleudvalget

Leif orienterede. Annette (PR) går ind som
kirketjenervikar.

Overvejelser i forbindelse med strejkevarsel og
lockout i folkekirken.
Bilag – udsendes ikke- info fra Arne

Leif orienterede.

PR-udvalg

Ivan orienterede om billederne på gangen, og
om fotografering.

Præstegårdsudvalg

Intet nyt.

Økonomiudvalg

Ole orienterede.

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Intet nyt

Ad hoc udvalg - tilbygning

Arne orienterede.
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------------------Provstiudvalget
15/03.12
Nyt fra visions-udvalget

15/03.13
Nyt fra Pinse på Herrens Mark

15/03.14
Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamlingen 2018
Hvordan gik indsamlingen?
15/03.15
Meddelelser fra medarbejderne
15/03.16
Meddelelse fra kateket
15/03.17
Meddelelse fra præsterne
15/03.18
Nyt fra menighedsplejen

15/03.19
Orientering fra formanden:
1. Godkendelse fra provstiet af honorar til
valgt kasserer
Bilag
2. Godkendelse fra provstiet af ansøgning
om fældning af kirsebærtræer på Annexkirkegården
Bilag
3. Takkebrev fra Kirkens Korshær for bidraget i 2017.
Bilag
4. Distriktsforeningen kursus i ”Budgetlægning og økonomistyring i menighedsrådet”.
Bilag

Arne orienterede bl.a. Radon udbedringen i
præsteboligerne.
15/03.12
Carsten og Charlotte orienterede. Mødet den
14. april er for MR og på mødet skal MR
lægge sig fast på nogle rammer/værdier/visioner, hvorefter personalet (det næste møde)
kommer med for at byde ind med deres faglighed i forhold til MR’s visioner.
Imellem de to visionsdage skal der foretages
en spørgerunde blandt borgerne i Solrød
sogn, om hvad der skal til, for at de kommer i
kirken. Spørgerunden skal helst være blandt
de borgere som ikke normalt kommer i kirken.
Til næste MR-møde findes en dato for visionsdag MR og personale med efterfølgende
spisning.
15/03.13
Grete orienterede.

15/03.14
Ole orienterede. Flot fremmøde med indsamlerne specielt konfirmanderne.
15/03.15
Leif orienterede.
15/03.16
Arne orienterede.
15/03.17
Intet nyt
15/03.18
Leif orienterede. Det reviderede regnskab for
menighedsplejen sendes med ud på april mødet.
15/03.19
1. Taget til efterretning.

2. Taget til efterretning.

3. Taget til efterretning.

4. Mulighed for deltagelse
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5. Jacob Brock kommer fra orlov den 1. maj
2018
6. Frikirken i Solrød er en metodistkirke og
derfor godkendt til samarbejde med den
danske folkekirke.
7. Takke mail fra Bo Grunnet Olsson i forbindelse med hans hustrus bisættelse.
8. Invitation til årsmøde og generalforsamling
i Danmission
9. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i
”Skibet” den 3. maj kl. 19 i Vor Frue.
10. Info ”Undervejs” fra kirke på vej
15/03.20
Eventuelt

15/03.22
Lukket pkt.
Næste møde den 10. april

Møde sluttede kl. 21:23
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson, kordegn

5. Taget til efterretning.
6. Arne orienterede.

7. Arne orienterede.
8. Taget til efterretning
9. Arne orienterede. Charlotte og Arne
deltager igen i år.
10. Taget til efterretning.
15/03.20
Ole deltager i generalforsamling Møllebjerg
Vejlaug.
Charlotte orienterer om babysalmesang og de
to sæsoner. Der efterspørges en ekstra sæson fra påske til juni. Enstemmigt MR giver ok
til at finde en løsning på at oprettet et nyt
hold.
15/03.22
Anne-Marie forlod mødet kl. 21:23

