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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde torsdag den 16. juni 2016
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Charlotte, Louise,
Evy

Afbud bedes meldt til kontoret.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:

Leif komme senere.

16/06.01
Godkendelse af dagsorden.

16/06.01
Dagsorden er godkendt.
Rettelse til referatet fra den 6. juni 2016: Iwan
Jensen var fraværende med afbud
16/06.02
Inge orienterede.

16/06.02
Pinse på Herrens Mark –
Evaluering kommer senere.
16/06.03
Fra Solrød Bylaug om telt på kirkeplads
bilag

16/06.03
Inge orienterede

16/06.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

16/06.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Annette orienterede om Tirsdagscafeen.
Kirsten B orienterede fra aktivitetsudvalgsmødet.

Gudstjenesteudvalg

Intet nyt

Kirke-kirkegårdsudvalg
Om pleje- og udviklingsplan for kirkegårde
Bilag

Kirsten orienterede, og fremviste den første
oversigt over kirkegårdene – Solrød kirkegård. Det nye rullegræs lagt ud omkring Solrød kirke.

Personaleudvalg

Poul orienterede.

PR-udvalg

Jacob orienterede. Ny skiltebekendtgørelse i
kommunen så vi kan lave en interaktiv skærm
ved kirken.
Snak om billeder og ophavsret til billeder.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Poul orienterede.

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

Intet nyt
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Provstiudvalg

16/06.05
Meddelelser fra medarbejderne
(Orientering fra AMA om forespørgsler på babysalmesang)

Arne orienterede om mødet om den ny HR
konsulent som starter den 1. september
2016. HR konsulenten er en juridisk konsulent fra Landsforeningen af Menighedsrådet
(pilotprojekt)
16/06.05
Anne-Marie orienterede.
Overvejer muligheden for et sommerhold
fremover.

16/06.06
Meddelelser fra kateketen
Herunder kort aktuelt om minikonfirmander
Bilag

16/06.06
Inge orienterede. Menighedsrådet er positivt
indstillet over for ideen om at fejre de 25 år
med minikonfirmander.

16/06.07
Meddelelser fra præsterne

16/06.07
Ingen præster tilstede.

16/06.08
Nyt fra menighedsplejen

16/06.08
Intet nyt.

16/06.09
Økonomi
Forslag til budget 2017 til godkendelse
Bilag
(Hvis det ikke når at komme med her, udsendes
det senere)

16/06.09
Arne orienterede.
Budget 2017 mærket Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68543916, Budget 2017,
Bidrag budget afleveret d. 10-06-2016 12:11
blev enstemmigt godkendt.

16/06.10
Fritid i Solrød 27. august – noget nyt?

16/06.10
Kirsten orienterede.

16/06.11
Vi håber på nyt om opnormering af præstestilling!

16/06.11
Inge orienterede.

16/06.12
Arbejdsbeskrivelser for graver (a) og én gravermedhjælper (b) til godkendelse
Bilag

16/06.12
Poul orienterede.
Arbejdsbeskrivelser for graver enstemmigt
godkendt.
Arbejdsbeskrivelser for gravermedhjælper
enstemmigt godkendt.
16/06.13
Inge indkalder til et møde i valgudvalget. Anbefaler at så mange som muligt går til valg
kursus den 8, august 2016
16/06.14

16/06.13
PR om menighedsrådsvalg
bilag
16/06.14
Meddelelser fra formanden
a. Husk valgkursus 8. august (bilag)
b. Stiftsdag 2017 (bilag)
c. ”Fyld Danmarks kirker 25.9.16 (bilag)
d. ”Små synger sammen”8.9.16 (bilag)
e. ”Et barn er født” ny CD (bilag)

Inge orienterede.
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16/06.15
Eventuelt

16/06.16
Lukket punkt

Inge Bonnesen

Næste møde tirsdag den 16. august 2016

God sommer!

16/06.15
Alle synes det er en god ide at – prøve på –
at koordinere vores arrangementer imellem
Jersie og Solrød. Vi vil bestræbe os på det
efter bedste evne.
16/06.16
Anne-Marie forlod mødet kl. 20.01, og Leif
nåede ikke at komme.

