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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 13. februar i Solrød Strandkirke.
Spisning kl. 17.30, mødet begynder kl.
18.00.
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfortrædere tilmelder sig (af hensyn til mad og opstilling) til Arne og kordegn.

Fraværende med afbud: Ole Rathmann, Leif
Ellerbek

Deltager: Annette F,
Vibeke T. kommer senere
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
13/02.01
Godkendelse af dagsorden.
13/02.02
Godkendelse af indsamlingslisten 2020 - kollekt
Bilag listen for 2019

13/02.03
Godkendelse af tilladelse fra menighedsplejen om
brug af lokalerne i præstegården Den lille gade
Bilag

13/02.04 *
Sognets deltagelse i provstiets valgavis.
Bilag
13/02.05 *
Vedr. biskoppens opfordring til kirkelig markering
af 75-året for befrielsen 4./5. maj 2020
Bilag

13/02.06
Status på forsøgsordning med fjernelse af låger
ind til bænkerækken i Solrød Kirke.

13/02.01
Dagsorden godkendt.
13/02.02
Indsamlingslisten kører uændret til og med
april. Derefter tages sagen op på ny. Præsterne undersøger, hvad det nye provstiprojekt er.
Enighed om at give 1.000 kr. til Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter.
13/02.03
Pga. cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster er lokalet, der i dag bliver brugt
til sorggrupperne principielt præstens ansvar
for, hvem der kan bruge det. Derfor kan vi
ikke på nuværende tidspunkt give tilladelse
til, at sorggrupperne fortsætter på uændrede
vilkår. Vi anbefaler, at man taler med den
kommende præst om muligheder efter 1. januar 2021.
13/02.04
Formanden orienterede om valgavisen, som
Annette er redaktør af. Alle menighedsrådsmedlemmer opfordres til at komme med forslag til artikler.
13/02.05
Jacob kimer i Solrød Strandkirke, og Inge gør
det i Solrød Kirke mandag den 4. maj kl. 1919.30.
5. maj holdes der andagt.
Tirsdagscaféen indkalder til kl. 13.30. Der kimes et kvarter før.
13/02.06
De tages af i løbet af den næste måned.
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13/02.07
Hvem og hvordan tager vi imod tilhørere, der
kommer til vores MR-møder
13/02.08
Regnskabsstatus pr. 31.01.2020
Tidsplan for regnskab 2019 og budget 2021
Bilag
13/02.09 *
Joyful Noise lån af lokaler.
Bilag
13/02.10
Forslag til teksten på præstestillingsopslaget.
Bilag.

13/02.11
Høring fra Solrød Kommune Kystsikring
Bilag

13/02.07
Fremover tager formanden imod gæster, sørger for, at de får en stol og en kop kaffe, fortæller dem reglerne og taler med dem efter
mødet.
13/02.08
Formanden informerede om regnskabet.
13/02.09
Vi er glade for samarbejdet med Joyful Noise
og lægger op til et større samarbejde om arrangementer og praktiske forhold.
13/02.10
Kateketen skal fremover kaldes kirke- og kulturmedarbejder.
Der skal stå, at hver præst har 2-3 konfirmandhold i stedet for 1-2.
Kommentarer til opslaget skal være Carsten i
hænde senest den 24. februar.
13/02.11
Taget til efterretning.

13/02.12
Solrød Harmoniorkester koncert i Solrød Strandkirke
Bilag
13/02.13
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

13/02.12
Formanden åbner og lukker for orkestret.

Aktivitetsudvalg
Tirsdagscaféen
Fritid i Solrød 2020

Jacob orienterede om aktivitetsudvalgsmødet
den 5. februar.
Der kommer flere og flere i Tirsdagscaféen.
Ny bordopstilling virker godt.

Gudstjenesteudvalget

Carsten har afløst Charlotte som formand for
udvalget. Udvalget skal inden september
svare på ??? om liturgi.

Kirke-kirkegårdsudvalget

Drøftelse af reservationsregler på Solrød Annekskirkegård.

Personaleudvalget

Udvalget holder møde hver tredje uge.
Kirketjenerne har udarbejdet nogle arbejdsplaner og holder møde med daglig leder hver
tirsdag.

13/02.13
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På kirkegården er der lavet en tremånedersaftale med Jesper.
Carsten har søgt om at måtte købe LED
uplight I første omgang lejes de. Carsten fortalte, at de bruges i påskedagene.

PR-udvalg

Intet.

Præstegårdsudvalg

Intet.

Økonomiudvalg

Intet.

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Daglig leder er tilmeldt tre dages arbejdsmiljøkursus.

Ad hoc-udvalg – tilbygning

Formanden orienterede. Hvis tilbygningen kan
stå færdig i 2024, vil det være godt, da der er
mange udgifter til primært præsteboligen i
Havdrup.

Valgudvalget

Der skal være tre i valgbestyrelsen, som udvides med Vibeke Dahm. I forvejen er Arne og
Inge med i valgbestyrelsen.

Orientering fra Kirkeministeriet
Bilag
------------------Provstiudvalget
Provstidagen 29. februar 2020
Bilag
13/02.14
Meddelelser fra medarbejderne

Formanden orienterede.

13/02.15
Meddelelse fra kateket
13/02.16
Meddelelse fra præsterne
Orientering om kursus vedrørende ny bibel ved
Charlotte
Bilag
13/02.17
Nyt fra menighedsplejen
Årsregnskab Sorggruppen til orientering
Bilag

13/02.14
Skal hedde meddelelser fra medarbejderrepræsentanten.
13/02.15
Fjernes.
13/02.16
Charlotte fortalte om ”Den nye bibel”, som
udkommer i marts.
13/02.17
Vi giver ikke længere penge til sorggruppen.
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13/02.18
Orientering fra formanden:
Takkebrev fra Kirkens Korshær – kollekt
Bilag
Takkebrev fra Mission Greve-Solrød Provsti – kollekt.
Bilag
Indbydelse fra Distriktsforeningen til ordinær generalforsamling den 25. februar 2020
Bilag
Indbydelse fra Distriktsforeningen:
”Sæt gang i debatten”
Bilag

13/02.18

Formandsmøde 1. april 2020
13/02.19
Eventuelt

Arne deltager.
13/02.19
Arne orienterede om Roskilde Stiftsdag er 28.
marts

13/02.20
Lukket punkt
Orientering om personalesituationen

13/02.20

Næste møde den 12. marts 2020 kl. 17.30
Møde sluttede kl. 21.30 (Annette F. forlod lokalet)
Arne Nielsen
Referent Annette Forsberg
*pkt. tages når Vibeke T kommer fra Havdrup

Temaaften tirsdag den 17. marts i Vor Frue
Hovedgade 51.

