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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 14. maj i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Hans R., Inge

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, Anita
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
14/05.01
Godkendelse af dagsorden.
14/05.02
Økonomi
a. Regnskab 2019 - status ultimo april
Bilag

b. Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks
Bilag
c. Forårsbudgetmøde info fra mødet den 2.
maj 2019.
14/05.03
Budget 2020. Hvilke nye projekter får vi i 2020?
Hvad skriver vi som MR’s overordnede formål?
Bilag

14/05.01
Dagsorden godkendes af enstemmigt menighedsråd.
14/05.02
a. Ole orienterede. Fremadrettet kommer
kun den brugervenlige ”Regnskabsstatus pr. udvalg til dato” udgaven ud til
medlemmerne. De andre vil ligge under intern info på hjemmesiden. Regnskabet 2019 ser fornuftigt ud.
b. Den opdaterede regnskabsinstruks
godkendt af enstemmigt menighedsråd.
c. Ole orienterede fra forårsbudgetmødet
den 2. maj 2019.
14/05.03
Ole gennemgik hovedpunkterne i budget
2020.
Leif kom kl. 19.44
Ønsker til justeringer på diverse konti noteres.

Særlige indsatsområder samt ønsker til
anlæg til budget 2020 sendes til Ole inden den 18. maj 2019.
14/05.04
Godkendelse af printer indkøb til formand
Bilag
14/05.05
Visionsdag for menighedsråd og ansatte.
Bilag - visioner

14/05.04

Arne forlod lokalet under behandlingen
af pkt. Ole overtog ledelsen af mødet.

Enstemmigt menighedsråd vedtog at kirkekassen dækker udgiften.
14/05.05
Arne foreslår under pkt. ”Kor”, at ”højmessekor” ændres til ”søndagskor” og at vores voksenkor omtales.
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Jacob foreslår, at pkt. afsluttes med: ” Vi er

glade for vores voksenkor, Strandkoret,
og de bidrag de giver til musiklivet i
sognet.”
”professionelle” kor ændres til søndagskor.
14/05.06
Skal datoen ændres på Solrød Kulturnat fra den
24. til den 17. august 2019 kl. 16 – gerne før.
14/05.07
Fritid i Solrød 31. august 2019
Hvor langt er vi?
14/05.08
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

Visionen tilrettes af Carsten.
14/05.06
Taget til efterretning.

14/05.07
Grete informerede om at der er udarbejdet et
program og et telt er reserveret til Solrød
sogn.
14/05.08

Aktivitetsudvalg

Jacob informerede. 23 oktober kommer Jens
Andersen foredrag om Kim Larsen.
Evy Jørgensen orienterede om udflugten.

Gudstjenesteudvalget

Møde i næste uge.

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten orienterede. Kirkesyn onsdag den 15.
maj 2019.

Personaleudvalget

Tages under lukket pkt.

PR-udvalg

Annette orienterede.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Taget under pkt. 14/05.02

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

To tager på kursus i arbejdsmiljø.

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

Afventer byggetilladelse fra Solrød Kommune.

14/05.09
Meddelelser fra medarbejderne
14/05.10
Meddelelse fra kateket
14/05.11
Meddelelse fra præsterne

14/05.09
Annette orienterede.
14/05.10
Anita takkede og savner sin konfirmander.
14/05.11
Kirsten B og Charlotte var til repræsentantskabsmøde i ”Skibet”.

Intet nyt
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14/05.12
Nyt fra menighedsplejen

14/05.12
Intet nyt

14/05.13
Orientering fra formanden:

14/05.13
Intet at orientere om.

14/05.14
Eventuelt

14/05.14
Kirsten B. orienterede om brev fra Solrød
kommune om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.

14/05.15
Lukket punkt
Status på ansættelse af en HR medarbejder.
Status personale

14/05.15
Annette, Anita og AMA forlod lokalet.

Næste møde den 6. juni 2019
Møde sluttede kl. 21:16
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson

