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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde den 19. august i Solrød Strandkirke.
Der er spisning fra kl. 17:30.
Mødet starter kl. 18:00

Fraværende med afbud: Hans Reinholdt.

Deltager: Annette F, Vibeke T.

Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfortrædere tilmelder sig (af hensyn til opstilling) til
Arne og kordegn.
Fraværende uden afbud:
Dagsorden:
19/08.01
Godkendelse af dagsorden.
19/08.02
Godkendelse af 2. kvartalsrapport
Bilag
19/08.03
Godkendelse og underskrift af ”Regnskabsinstruks)
Bilag
19/08.04
Regnskabsstatus pr. 31. juni 2020
Bilag
19/08.05
Aktuel situation vedr. Covid 19
Ansøgninger fra eksterne om lån af lokaler samt
egne arrangementer.
Bilag

19/08.01
Dagsorden godkendt af enstemmigt menighedsråd.
19/08.02
2. kvartalsrapport godkendt af enstemmigt
menighedsråd.
19/08.03
Regnskabsinstruks pr. 19. august 2020 er
godkendt af enstemmigt menighedsråd.
19/08.04
Ole orienterede.
19/08.05
Arne orienterede.
Åbning af kirken:
Mandag er dørene lukket og man skal ringe
på for at kunne komme ind.
Tirsdag til fredag er alle 3 døre åbne i det
tidsrum hvor der er folk i huset besluttet af et
enstemmigt menighedsråd.
Lørdag og søndag:
2 døre åbne 2 stemte for
3 døre åbne 8 stemte for
Godkendt alle 3 døre er åben lørdag og søndag.
Tirsdagscafeen kan starte op med foredrag,
snak med kaffe og juleafslutning med et
maks. antal deltagere og med tilmelding. Der
foretages en prøve opsætning af borde med
kirketjenerne for at klarlægge maks. antallet.
Opstart den 8. sep. Ved udflugten skal deltagerne have mundbind på i bussen. Med
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hensyn til morgenkaffe inden udflugt tænkes
der over løsningsmuligheder.
Strikkedamerne starter - opstarts dato følger.
Joyful Noise starter op med kun at være i kirkerummet, kun 1 time og 36 personer ad
gangen – uden servering, og fra den 24. august.
Babysalmesang opstart maks. 8 pr. hold og i
alle 3 konf. lokaler (2 til undervisning og 1 til
kaffe. Opstart den 10. sep.
Vi overholder alle forholdsregler i henhold til.
Covid-19 i forhold til vores korvirksomhed. De
starter op den 3. sep.
Nadver opstart søndag den 30. august 2020
under hensyn tagen til Covid-19.
Kirkekaffe serveres i konf. lokalet ved borde,
sluttid kl. 12.45, og en frivillig udpeges til at
hælde kaffen op. Dorit og Grete tager værtinderollen evt. sammen ved flere. Opstart den
30. august 2020.
Høstgudstjenesten aflyst i SK og der er en
alm. højmesse i SSK med høsttema.
Familiegudstjenesterne (3 stk.) aflyses og der
bliver noget andet for børn evt. udendørs.
Allehelgen bliver aflyst og der bliver et arrangement på kirkegården.
Aftensgudstjenesterne er aflyst.
For konfirmander bliver der 4 aftensgudstjenester KUN for dem – så de ikke skal komme
til de almindelige søndagsgudstjenester.
CG kontakter Aktivitetscenteret dement
afd.(juleandagt) under hvilken form den kan
afholdes– evt. en aflysning.
Juleandagter i kirken aflyst og der arbejdes
på en anden form for kommunikation til børnehaver og folkeskoler.
Syng julen ind uafklaret indtil videre, evt. en
koncert – uden sang.
Lillejuleaften evt. udendørs med bålfade og
brændte mandler.
Juleaften evt. udendørs – der arbejdes videre
på hvordan vi kan gøre det.
Foredrag afholdes med det antal der må være
maks. 36 – tilmelding hvordan??
Korenes julekoncert aflyses – evt. alternative
måde at afholde det på med Luciaoptog.
Eksterne bruger:
Musikskolen: det kan vi desværre ikke imødekomme (Arne skriver til dem)
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19/08.06
Nyt fra valgbestyrelsen

19/08.07
Orientering om opslaget til præstestillingen.
Bilag

19/08.08

Juleandagter for Køge Bugt i SK er desværre
heller ikke en mulighed i år (Arne skriver til
dem)
19/08.06
Arne orienterede.
Valgbestyrelsen holder møde igen den 3. sep.
Der er 3 fra MR der ikke genopstiller.
19/08.07
Arne orienterede.
Carsten orienterede om præstesituationen i
henhold til udleveret bilag – udleveret på mødet.
Der bliver udfærdiget et brev til biskoppen, at
der fremadrettet ønskes 3 præster i Solrød
sogn.
19/08.08

Orientering fra udvalgene:
(Referater se under interne info)
Aktivitetsudvalg
Tirsdagscafeen

Jacob orienterede.

Gudstjenesteudvalget

Intet nyt

Kirke-kirkegårdsudvalget

Kirsten B orienterede.

Personaleudvalget

Inge orienterede. Referat fra personaleudvalget bliver fremadrettet udsendt på MR-malien.

PR-udvalg

Annette F. orienterede. Hjemmesiden bliver
færdig sidst på året.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Intet nyt

Arbejdsmiljøgruppen (AMG)

Intet nyt

Ad hoc udvalg – tilbygning

Slettes fra dagsorden.

------------------Provstiudvalget

Arne orienterede

19/08.09
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

19/08.09
Annette orienterede.
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19/08.10
Meddelelse fra præsterne
19/08.11
Nyt fra menighedsplejen

Leif orienterede omkring livestreaming.
Et enstemmigt MR er indforstået med at udbyder ikke har levet op til livestreaming ved
konfirmationerne. Dette gives der information
om pr. mail til hver konfirmand.
19/08.10
Charlotte G.: der er udfordringer ved gudstjenesterne og placeringen på bænkerækkerne i
denne Corona tid.
19/08.11
Leif orienterede.

19/08.12
Orientering fra formanden:
Stiftsdagen den 13. september 2020
Bilag

19/08.12

19/08.13
Eventuelt

19/08.13
Kirsten B. kirkesyn evt. 9. sep. eller den 23.
sep. 2020.

Næste møde den 16. september 2020 kl. 17.30
(Anne-Marie Andersson har ferie ved næste udsendelse af dagsorden)
Møde sluttede kl. 21.45
Arne Nielsen
Referent Anne-Marie Andersson

Arne orienterede.

