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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde torsdag den 18. februar
2016
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Evy, Annette, Erling,
Hans, Louise,
Birthe kom kort og sagde farvel.

Afbud bedes meldt til kontoret.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
18/02.01
Godkendelse af dagsorden.

18/02.02
Birthe Wedell Henriksen ønsker af helbredsgrunde at udtræde af menighedsrådet
Bilag
a) Stedfortræder indtrådt
b) Valg af ny kontaktperson, da Arne ønsker sig
at trække sig pga. arbejdsbyrden.
Forslag til ny kontaktperson: Poul.

18/02.01
Dagsorden godkendt med ekstra punkter under 18/02.02 a) stedfortræder indtræder b)
valg af ny kontaktperson
18/02.02
Udtrædelsen tiltrådt af enigt menighedsråd

a) Stedfortræder Erling Quist Pedersen indtrådt i menighedsrådet.
b) Enstemmigt vedtaget at Poul Andersen er
ny kontaktperson med start 1. marts 2016.

18/02.03
Forslag til de MR-mødedatoer, som måtte
ændres.
torsdag den 26. maj
torsdag den 13. oktober

18/02.03

18/02.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

18/02.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Charlotte informerede
Inge orienterede fra Evy om foredraget i Tirsdagscafeen at det var en succes.

Gudstjenesteudvalg

Charlotte informerede.

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten orienterede. Kirkegårdsvedtægterne
ved at være på plads.
Orienterende bilag vedr. boudlæg.

Personaleudvalg

Venter til lukket møde.

PR-udvalg

Jacob orienterede.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Torsdag den 19. maj vedtaget
Torsdag den 13. oktober vedtaget
Ny datooversigt udfærdiges.
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Økonomiudvalg

Poul orienterede.

AMG
----------------

Arne orienterede. Ros for vores høje standard vedr. arbejdsmiljøet. Vi er tildelt en grøn
smiley.

Provstiudvalg

Poul orienterede. Der kommer nogle travle
måneder.

18/02.05
Meddelelser fra medarbejderne

18/02.05
Tak for tilskud til nytårskur.

18/02.06
Meddelelser fra kateketen
Herunder kort aktuelt om minikonfirmander

18/02.06
Inge orienterede fra Anita, at der havde 10
elever fra Køge Bugt, og efter vinterferien tilbydes der et minikonfirmandforløb til 2 klasser på Uglegårdsskolen.
18/02.07
Charlotte orienterede, bl.a om gospelweekenden, kyndelmisse – fuld kirke, problemer
med varmestyringen i Solrød kirke. Frivillige
til jazzgudstjenesten? Tilmeldingsfolder til
konfirmander udsendes i uge 8 medio.
Leif orienterede om konfirmandtræf i Roskilde
Domkirke. God oplevelse.
Sorgfolder uddelt

18/02.07
Meddelelser fra præsterne

18/02.08
Nyt fra menighedsplejen

18/02.08
Anna orienterede. DUSK’s nye butik bliver i
den gamle Røde Kors butik. Åbning forventes
1. april 2016.

18/02.09
Stiftsdag lørdag den 12. marts
Tilmeldinger?
Bilag

18/02.09
Sidste frist for tilmelding er den 1. marts
2016. Poul deltager, hvis andre vil skal besked gives til AMA senest mandag den 29.
februar 2016.
18/02.10
18/02.10
Distriktsforeningen har generalforsamling 3. marts Inge orienterede.
Er nogen interesseret i at blive delegeret til
landsmødet, så er det her, de vælges.
bilag
18/02.11
Økonomi
a. Udkast til regnskab 2015
(regnskab kan først blive sendt tirsdag eftermiddag)

18/02.11
a. Arne orienterede 55.000,- kr. til kirkgården fordeles 25.000,- til fældning/beskæring af træer og 30.000,- til
kirkegårdsplanen. Der er 25.000,- kr.
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b. Endelig konfirmering af budget 2016 fordelt på udvalg.
Bilag
c. Tidsplan for regnskab 2015 og budget
2017
bilag
18/02.12
Pinse på Herrens Mark 2016
Tema:”På bjergets top”
Bilag
18/02.13
Menighedsrådsvalg 2016
a. Oplæg om ”Et godt menighedsråd” fra
provstidagen
b. Møder for valgbestyrelser
13. april i distriktsforeningen
24. maj i provstiet
c. Fælles annoncering i kommune/provsti
forud for valg?
Kan evt. søge 5 % midler?
Naima indkalder til møde

til projekter i Solrød kirke - der arbejdes vider med projektet. Næste gang
på marts mødet skal regnskab 2015
godkendes.
b. Arne gennemgik oversigten. Næste
gang tager vi fat i 2016.
c. Taget til efterretning
18/02.12
Taget til efterretning

18/02.13
a. Til orientering
b. Valgbestyrelsen består af Inge Bonnesen, formand, Jacob Brock, Ole
Rathmann og Poul Ellerød.
c. Der kan ikke søges om 5% midler til
annoncering.

18/02.14
Er vi interesseret i et samarbejde mellem GreveSolrød provsti og Køge provsti om en HRkonsulent?

18/02.14
HR- konsulenten skal være en professionel
rådgiver til menighedsrådet og hjælp til kontaktpersonen.
Menighedsrådet er positivt indstillet i samarbejdet imellem Greve-Solrød og Køge provsti.

18/02.15
Hvad vil vi bruge kræfter og penge på i sognet i
den nærmeste fremtid?
Debat med inspiration fra tilkendegivelserne på
menighedsmødet i oktober som baggrund for
budget 2017
bilag

18/02.15
Mange af punkterne under pr er pr-udvalget
allerede godt i gang med at effektuere.
God snak rundt om bordet.

18/02.16
Meddelelser fra formanden
Forskelligt fra formandsmøde 8. februar

18/02.16
Inge orienterede. Evy takker for gaven til sin
fødselsdag.

18/02.17
Eventuelt

18/02.17
Intet

Kort pause

Anne-Marie forlod mødet.
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Lukket punkt:
Dagsorden og bilag udsendes til MR

Inge Bonnesen

Næste møde 16. marts 2016

