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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 28. november i Solrød Strandkirke.
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfortrædere tilmelder sig (af hensyn til mad og opstilling) til Arne og kordegn.

Dagsorden:
28/11.01
Godkendelse af dagsorden.
28/11.02
Fastlæggelse af mødedatoer i 2020.
En fastmøde dag f.eks. torsdag eller rullende
dage??
Forslag til først mødedato torsdag den 16. januar
2020.
28/11.03
a) Valg af formand 2019-2020
b) Valg næstformand 2019-2020
Skriftlig afstemning

28/11.04
Valg af kirkeværge 2019-2020
28/11.05
Valg af kasserer 2019-2020
28/11.06
Valg af bygningssagkyndig 2019-2020
28/11.07
Valg af underskriftsberettiget 2019-2020
28/11.08
Godkendelse af opdateret Regnskabsindstruks
Bilag

Fraværende med afbud:

Deltager: Vibeke T.
Vibeke D kommer senere kl. 18.30
Fraværende uden afbud:

Charlotte præsenterede praktikant Nikoline
28/11.01
Dagsorden godkendt af enstemmigt menighedsråd.
28/11.02
Det blev besluttet at møderne skal ligge enten onsdage eller torsdage.
Møderne starter 17.30.
Første møde i 2020 bliver torsdag den 16. januar 2020 kl. 17.30
28/11.03
a) Valgt som formand
11 stemmer på Arne Nielsen
1 stemme blank
b) Valgt som næstformand
11 stemmer på Ole Rathmann
1 ugyldig
28/11.04
Enstemmigt menighedsråd har valgt Kurt Hatting som kirkeværge
28/11.05
Enstemmigt menighedsråd har valgt Ole
Rathmann som kasserer
28/11.06
Enstemmigt menighedsråd har valgt Bo Grunnet som bygningssagkyndig
28/11.07
Enstemmigt menighedsråd har valgt Arne Nielsen og Ole Rathmann som underskriftberettigede.
28/11.08
Godkendes af enstemmigt menighedsråd med
tilføjelse på bilag 5: Samarbejde med Havdrup om Dagligleder.
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28/11.09
Regnskabsstatus pr. 31.10.2019
Bilag
Ekstra regnskabsbilag blev udleveret på mødet
regnskabsstatus pr. 28.11.2019

28/11.09
Ole orienterede.

28/11.10
Bispevisitats 17. november – hvordan gik det?
Bilag

28/11.10
Visitatsen gik godt, og det var dejligt, at vores
kirke og lokaler fungerede godt til sådan et
arrangement.
28/11.11
Evy er tovholder, og hvilke datoer i februar
(kun mandage), i hvilket tidspunkt af
dagen samt teaterets indhold bliver formidlet
til MR snarest.
28/11.12
11 besparelser ud af 15 mulige.

De andre bilag ligger under intern info, regnskab,
2019.

28/11.11
Evaluering af Solrød Teaterfestival
Bilag udleveres på dagen
Anmoder om at komme igen i feb. 2020
Er der plads og tid til nye tiltag?
28/11.12

Resultat af spørgeskema vedrørende prioritering ved evt. besparelser.
28/11.13
Oplæg fra Kirkeministeriets Digitaliserings konference ved Anita (efter kl. 19 Anita har minikonf.
afslutning)
Bilag

28/11.14
Hvem lukker efter Solrød Musikskolens koncert
søndag den 8. december 2019?
28/11.15
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

28/11.13
Anita orienterede.
Vigtig at overveje det digitale medie f.eks. at
mange tilgår hjemmesiden på mobilen.
Borger feedback
Hvad fortæller vi om kirkens rolle i samfundet
Hvor kan vi gøre noget lige pt.: Vi kan gøre
noget på pr siden.
28/11.14
Hans lukker.
28/11.15

Aktivitetsudvalg
Fritid i Solrød 30. august 2020

Jacob orienterede.
Præster, organist, kirketjener og pr- medarbejder deltager på dagen i Fritid i Solrød.

Gudstjenesteudvalget

Intet nyt

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten B orienterede.

Personaleudvalget
Leif udtræder – hvem indtræder?

Arne orienterede. Charlotte Gravesen indtræder i personaleudvalget pr. dags dato.
Vibeke D orienterede.

PR-udvalg

Leif orienterede bl.a. om hjemmesiden.
Evy og Dorit Kolind forlod mødet kl. 20.46.
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Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Taget under pkt. 28/11.09

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Intet nyt

Ad hoc udvalg – tilbygning

Intet nyt

Valgudvalget
MR valg i 2020
------------------Provstiudvalget
Provstidagen 29. februar 2020
Bilag
28/11.16
Meddelelser fra medarbejderne
28/11.17
Meddelelse fra kateket
28/11.18
Meddelelse fra præsterne
Orientering omkring frivillige til julen, samt foråret
2020 ved Carsten

Tages op i januar 2020.

28/11.19
Nyt fra menighedsplejen
28/11.20
Orientering fra formanden:
Julestue tirsdag den 10. december 2019.
28/11.21
Eventuelt

Næste møde den 16. januar 2020 kl. 17.30
Møde sluttede kl. 21.45

Arne orienterede.
Evy ankom igen til mødet kl. 20:59.
28/11.16
Intet at orientere om
28/11.17
Anita orienterede.
28/11.18
Carsten orienterede.
Annette og Hans hjælper til den 23. december med gløgg og æbleskiver
Leif roste og takkede for den store hjælp fra
de frivillige. De er meget vigtige ved de store
arrangementer.
28/11.19
Leif orienterede.
28/11.20
Arne orienterede, og glæder sig til at se Jer
alle tirsdag den 10. dec. 20149 kl. 10.
28/11.21
Ole orienterede omkring Mobilpay, og om en
folder for den svenskekirke, som Ole synes,
kunne være en god ide til vores kirke.
Grete efterlyser dialog omkring manglende lokalaviserne hos borgerne. Mr- medlemmer,
som ikke får lokalaviserne, skal skrive til Annette F med oplysninger om manglende levering af avisen - -dato samt adressen.
Det er utilfredsstillende, at avisen, vi har vores månedsannoncen i, har et omslag. der reklamerer for Havdrup Brugs, så borgerne tror,
at det er en reklame KUN for Havdrup Brugs.
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Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson

