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

Fraværende med afbud: Hans Reinholdt

Afbud bedes meldt til kontoret.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:

Deltager: Anita, Ove

16/03.01
Godkendelse af dagsorden.

16/03.01
Dagsorden er godkendt med tillæg af et lukket pkt. - punkt 16/03.21
16/03.02
Ansøgning tiltrådt af et enstemmigt menighedsråd. Inge B. skriver til Bjarne at de får
pengene.
16/03.03
Datoerne taget til efterretning. De er lagt i kalenderen.

16/03.02
Ansøgning fra Menighedsplejen om tilskud
bilag
16/03.03
Revideret plan over årets møder
bilag
16/03.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

16/03.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Charlotte orienterede.
Tirsdagscafe Evy roste at præsterne deltager
til sangeftermiddagene. God gang i Tirsdagscafeen.

Gudstjenesteudvalg

Intet nyt

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten orienterede. 3 råger skudt. Fugle ballonerne sat op i træerne for at skræmme rågerne.

Personaleudvalg

Poul orienterede.

PR-udvalg

Anita orienterede.

Præstegårdsudvalg

Ole intet at berette.

Økonomiudvalg

Henviser til pkt. 11.

AMG
---------------Provstiudvalg

Intet nyt
Poul orienterede.
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16/03.05
Meddelelser fra medarbejderne

16/03.05
Anita intet nyt.

16/03.06
Meddelelser fra kateketen
Herunder kort aktuelt om minikonfirmander

16/03.06
Anita orienterede. Bl.a. konfirmand indskrivning 2017.
Minikonf. kører fint.

16/03.07
Meddelelser fra præsterne

16/03.07
Charlotte orienterede om de skolebesøg, der
kommer i den kommende tid.
Louise orienterede.

16/03.08
Nyt fra menighedsplejen

16/03.08
Anna orienterede. Solrød sogn giver et økonomisk tilskud til åbningsreceptionen den 5.
april i den nye DUSK butik. Butikken åbner
den 1. april.
16/03.09
Menighedsrådet har godkendt at den må holde koncert den 11. december 2016. Inge B
giver besked til Musikskolen.

16/03.09
Forespørgsel fra Musikskolen om julekoncert den
11. eller 4. december.
Ove foreslår den 4. december.
bilag
16/03.10
Pinse på Herrens Mark 2016

16/03.11
Økonomi
a. Godkendelse af regnskab 2015 med
stempel.
Bilag

b. Opfølgning af budget/regnskab 2016.
(bilag kan først udsendes lige før mødet)
c. Godkendelse af ændret regnskabsinstruks
p.g.a. ny kontaktperson.
bilag
16/03.12
Ændringsforslag til indsamlingsliste, Louise
Bilag
Den hidtidige er med som bilag

16/03.10
Anita orienterede.2 frivillige til oprydningen
søges. Der er sidste frist for tilmelding på
mødet den 12. april.
16/03.11
a. Regnskab for Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68543916, Regnskab 2015, Afleveret d. 02-03-2016
09:52 godkendt af en enstemmigt
menighedsråd.
b. Bilag ej udsendt. Arne orienterede.
c. Godkendt af enstemmigt menighedsråd.

16/03.12
Louise orienterede. Forslaget med at indsamlingen om lørdagen følger søndagens formål:
tiltrådt
Listen i 2016 blev godkendt inklusiv januar
2017, den nederste rubrik (særgudstjenesterne) indsat og maj og juli byttet rundt i 2016.
Listen til 2017 tages op på januar mødet i
2017.
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16/03.13
Erling orienterer om integration af fremmede.

16/03.13
Erling orienterede.

16/03.14
Fra k.k.-udvalget
a. Forslag til arbejder, der tænkes udført i
2016 (se bilag)

16/03.14

b. Regler for udlån af service fra Solrød
Strandkirke (se bilag)
16/03.15
Ændring i ”Placering af kirkelige handlinger”, som
blev vedtaget på sidste møde under lukket punkt.
Ændringer markeret med rød skrift.
bilag

a. Kirsten orienterede. Renovering af
kapel SSK lægges som anlæg i 2017.
Bænkeløfter udsættes til mødet den
12. april.
b. Kirsten orienterede. Poul bringer det
op på et medarbejdermøde.
16/03.15
Leif orienterede. Enstemmigt MR-tiltrådte
ændringerne.

16/03.16
16/03.16
Orientering fra præster og k.k-udvalg om pyntning Taget til efterretning.
I kirkerne.
Bilag (de tre sider om dåb, bryllup og bisættelse/
begravelse lægges på hjemmesiden til offentligheden)

16/03.17
16/03.17
Menighedsrådsvalg 2016
a. Tilmelding til debataften 13. april – har vi
a. Inge orienterede. Tilmelding til kornogen emner, vi kan invitere med?
degnen senest den 4. april 2016.
Bilag
b. Ønsker vi igen to-årig funktionsperiode?
b. Ingen i menighedsrådet ønskede en
(Jeg har ikke mødt nogen, der ønsker det)
2- årige funktionsperiode.
bilag (brev fra stiftet)
c. Vil vi betale 2500-5000 kr. til fælles PR?
c. Inge orienterede. Menighedsrådet til(Om møde mellem provstiets sogne om
trådte at betale til fælles PR for mrPR for valget + orientering fra Landsforvalg.
eningen)
Bilag til c. udsendes senere – jeg kan ikke nå det i
dag.
16/03.18
Hvad vil vi bruge penge, tid og kræfter på næste
år? (fortsættelse af punkt 18/02.15 fra sidst)
De emner, vi havde fremme sidst, var:
Prædiken-studiekreds efter gudstjenesten, studiekreds, børneklub, spise-sammen-søndag, klub
for sårbare piger, åben kirke om søndagen,
Hvad vil vi med korene? ungdoms-gospelkor

16/03.18
Ove redegjorde for sammensætningen af korene.
MR overhører en af korenes øvning på majmødet. (en torsdag)
Tanker om en diakon til at arbejde med sårbare piger, migranter og flygtninge, ældre.
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16/03.19
Meddelelser fra formanden

16/03.19
Inge orienterede.
Solrød kirketorv sættes på mødet den 12.
april 2016. Poul deltager i generalforsamling
Solrød Strand Grundejerforening.

16/03.20
Eventuelt

16/03.20
Forslag om en grill aften med deltagelse af
menighedsrådsmedlemmer og personale.

16/03.21 Lukket punkt

16/03.21
Ove, Anita og Anne-Marie forlod mødet.

Inge Bonnesen
Næste møde tirsdag den 12. april 2016

