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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 18. november i Solrød Strandkirke.

Fraværende med afbud: Carsten Mølgaard
Hansen,

Der er ingen spisning.

Mødet starter kl. 18:00
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfortrædere tilmelder sig (af hensyn til opstilling) til
Arne Nielsen og kordegn.

Deltager: Annette F., Vibeke T., Anna Hansen, Anne-Lise Nielsen (regnskabsfører) kommer cirka kl. 19.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
18/11.01
Godkendelse af dagsorden.
18/11.02
Regnskabsstatus pr. 31. oktober
Bilag
18/11.03
Aktuel situation vedr. Covid 19
Bilag
18/11.04
Juleaften - i skyggen af corona
Bilag
18/11.05
Konstituerende menighedsrådsmøde den 26. november 2020 kl. 19
18/11.06
K-K udvalget
Ansøgning om etablering af sandfangsbrønd og
olieudskiller på Solrød Annekskirkegård.
For at fremtidssikre kirkegården miljømæssigt
(Grøn kirke) ønskes etableret en sandfangsbrønd
(opsamler blade, grene m.m.) og en olieudskiller
(opfanger olierester ved vask af kirkegårdens bil
og maskiner). Der er p.t. ved at blive indhentet 2
tilbud, hvor det billigst vil blive valgt. Vi håber at
have det ene tilbud på mødet.
18/11.07
K-K udvalget
Forslag om indkøb af 7 nye frostsikre vandhaner
til de to kirkegårde.

18/11.01
Dagsorden godkendt af et enstemmigt
menighedsråd.
18/11.02
Ole orienterede.
18/11.03
Vibeke T orienterede.
18/11.04
Charlotte og Vibeke T. orienterede.
MR-medlemmer bliver fremadrettet inviteret
til møder om kommende kirkelige handlingers
afholdelse f.eks. påsken.
18/11.05
Arne orienterede. Anders Horne Henriksen
(vikarpræst) deltager i dette møde.
Dagsorden udsendes snarest.
18/11.06
Pkt. udsat til mødet januar 2021 pga. manglende tilbud fra underleverandør.
Kirsten B orienterede omkring sikring af gravsten på vores kirkegårde. Det drejer sig om
35 gravsten.

18/11.07
Kirsten B. orienterede.
Pkt. udsat til mødet i januar 2021.
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P.t. har vi én defekt vandhaner, og den type, vi
har, skal lukkes af om vinteren. Fra brugerne er
der udtrykt ønske om at kunne tappe vand hele
året, når man kommer med en buket.
Vi får rabat ved at købe alle på én gang. Disse
kan så monteres lidt efter lidt, eftersom økonomien tillader det.
Tilbud fra DSN på 7 frostsikre vandhaner kr.
69.268,50 incl. moms.
18/11.08
Godkendelse af budget 2021
Bilag

18/11.09
Orientering om opslaget til præstestillingen.
18/11.10
Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)

Tilbud på montering indhentes og besparelsen ved køb af 7 stk. bedes oplyst.

18/11.08
Arne orienterede.
Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
68543916, Budget 2021, Endelig budget afleveret d. 18-11-2020 19:10, godkendt af enstemmigt menighedsråd.
18/11.09
Arne og Charlotte orienterede. Måske opstart
af ny præst 1. marts 2021.
18/11.10

Aktivitetsudvalg

Jacob orienterede, bl.a. om Højskolesangbogs
arrangement.

Tirsdagscafeen

Evy orienterede. Det kører strygende.

Gudstjenesteudvalget

Intet nyt

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten B orienterede bl.a. opdatering af
pleje-udviklingsplanen. Den opdaterede plan
skal til godkendelse af menighedsrådet.
Der tænkes på biodiversitet på kirkegården
fremadrettet.
De gamle højskolesangbøger vil blive brugt
som supplement ved arrangementer. Opbevares i kasser på loftet ind til videre.
Grandækningen bliver færdig i denne uge.
Indvendig kalkning af Solrød kirke med opstart 11. januar 2021 og 9 uger frem.

Personaleudvalget

Vibeke T. orienterede bl.a. om den nye ferielov og deadlines i forhold til medarbejdernes
ansøgning om ferie. Foretager pt. MUS-samtaler. Tirsdagsmøde er flyttet til onsdag kl.
10.30-11.30. Dette betyder nye åbningstider
for kirkekontoret og graverkontoret.
Streaming tages op på et senere tidspunkt i
MR.
Graverne har fået ens grønt tøj.
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PR-udvalg

Annette F. orienterede om bl.a. at den nye
hjemmeside går i luften sidst i november
2020, og vores gode presseomtale i bl.a. Familiejournalen og Dagbladet.
Der kommer banner i forbindelse med julearrangementerne både på Solrød kirke, Solrød
Strandkirke og på Annexkirkegården.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede om projekt Den lille Gade, og
der har været indflytningssyn. Der er nogle
mangler, der er ved at blive klaret.
Vinduerne i konf. lokale er rådne og de bliver
udskiftet i denne uge. Der er også råd i nogle
vinduer i selve boligen. Dette udbedres senere hen.

Økonomiudvalg

Taget på tidligere pkt.

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)
------------------Provstiudvalget

Intet nyt.

18/11.11
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

18/11.11
Annette F. orienterede om, den gode stemning der er blandt medarbejderne på trods af
corona og arbejdsmængde.
18/11.12
Charlotte orienterede.
18/11.13
Dorit orienterede bl.a. om at butikken mangler personale og FredagsTræf er der usikkerhed omkring opstart.
18/11.14
Intet nyt
18/11.15
Snak om blade på sti op til Solrød kirke.
For meget reklame på DAP’en.
Snak om intern info på hjemmesiden. Den
gamle intern info overflyttes uændret, og hvis
firmaet kan overflytte det for os, skal de det.
Ny kode til MR skal på plads.

18/11.12
Meddelelse fra præsterne
18/11.13
Nyt fra menighedsplejen
18/11.14
Orientering fra formanden.
18/11.15
Eventuelt

Møde sluttede kl. 20.25
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson

Intet nyt.

