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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde torsdag den 13. oktober
2016
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Charlotte, Louise,
Leif, Poul

Afbud bedes meldt til kontoret.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
13/10.01
Godkendelse af dagsorden.
13/10.02
Genoptaget fra sidste møde pkt. 08/09.13
Hvordan kan vi tilgodese både konfirmandhold og
Tirsdagscafe?
Bilag

13/10.01
Dagsorden godkendt med ekstra pkt. 13/10.
12 B).
13/10.02
Pkt. udsættes til mødet den 15. november
2016.

13/10.03
Kan Solrød Menighedsråd gå ind for
provstiudvalgets forslag om fælles aktivitets- og
anlægspulje i Greve-Solrød Provsti?

13/10.03

a)Indholdet i aftalen

a)Om formulering under §3, tredje afsnit i
vedtægten:” Vi ønsker ikke projekter/aktiviteter der går på tværs mellem sognene i de respektive kommuner i provstiet
skal have førsteprioritet, men sidestilles”
Og under §2 ”Samarbejdet har hjemsted i
Greve og Solrød Kommuner, der har hver sin
pulje.”
Provstiet holder løbende øje med kirkeskatten.
Med overstående rettelser synes et enigt MR
at det er et godt forslag.

b) Uddrag af relevante love
c) Provstiudvalgets forslags vej mod eventuel
vedtagelse
bilag til a), b), c).

b)Inge orienterede
c)Menighedsrådet afventer svar fra provstiet

13/10.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

13/10.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Erling og Kirsten orienterede.
Det gik godt med Thyra Frank foredraget, og
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det gik fint med kaffe/kage. Der er kommet
en del nye (30 stk. til sangeftermiddag)
Aktivitetsudvalget udarbejder et budget 2017.

Gudstjenesteudvalg

Intet nyt

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten orienterede. Kapellet SSK renoveres
primo 2017. Ved hovedrengøring 2017 i SSK
sættes to motorer mere op på loftvinduerneså der kan åbnes 3 vinduer i alt.
Hans orienterede om det nye alarm system.
Vi overgår til Falck.

Personaleudvalg

Lovpligtigt medarbejdermøde udsat til 1. kvartal 2017

PR-udvalg

Jacob orienterede. Fælles foredragsfolder
(Havdrup, Solrød, Jersie) deadline 1. april
2017.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Intet nyt

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

Intet nyt

13/10.05
Meddelelser fra medarbejderne

13/10.05
Hjælp til lille juleaften til glögg/æbleskiver:
Hans, Annette

Intet nyt

13/10.06
Meddelelser fra kateketen

24. dec. Kl. 10:30 måske Hans
24. dec. Kl. 12 forslag spørge de frivillige?
13/10.06
Intet nyt

13/10.07
Meddelelser fra præsterne

13/10.07
Intet nyt

13/10.08
Nyt fra menighedsplejen

13/10.08
Anna orienterede

13/10.09
Økonomi
a) Godkendelse af budget 2017, endeligt budget
afleveret d. 23-09-2016, 10.37

13/10.09
a)enstemmigt godkender Solrød Sogn Menighedsråd CVR-nr. 68543916, Budget 2017,
Endelig budget afleveret d. 23-09-2016 10:37
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b) Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2016

b) enstemmigt menighedsråd godkender 3.
kvartalsrapport 2016

c) Budget/regnskab for de første 9 måneder, 2016 c)Arne gennemgik budget/regnskab for de
første 9 mdr. 2016.
d) Hvordan bliver omkostningerne de sidste 3
d)Husk til næst møde i november hvis der er
måneder?
noget vigtigt der skal tænkes på i indeværenBilag til a), b), c).
de år.
13/10.10
Menighedsrådsvalg 2016
Valgbestyrelsen konstaterer, at der er én OK liste
med 12 kandidater, p.t. 4 stedfortrædere.
Afstemning aflyses efter den 11. oktober

13/10.10
Inge orienterede at der kun er 1, liste og der
er 5 stedfortrædere, og at valget er aflyst. Info kommer på hjemmesiden.

13/10.11
Farvel til afgående og goddag til nye i MR
a) Hvem vil være med i udvalg til afslutning
16.11. kl. 17.30?
b) Hvordan skal vi modtage nye medlemmer
den 23.11. kl. 19.30?
Obs! ”Introduktion til menighedsrådsarbejdet i
Solrød Sogn”

13/10.11

13/10.12
a)Orientering om opsigelse af aftale med Hundige-Kildebrønde Sogn
Bilag

13/10.12
a)Inge orienterede.

b)orientering fra Michael Rønne Rasmussen om
modtageaktiviteter i Greve og Solrød
Bilag

b)MR siger ok til at lægge folderen i våbenhuset.

13/10.13
Energimærkning af folkekirkens bygninger
a) Liste over bygninger
b) Vejledning vedr. energimærkning
Bilag til a) og b)

13/10.13
Enstemmigt menighedsråd tiltræder at provstiet står for energimærkningen af Solrød
Strandkirke og menighedslokalerne. Inge
skriver til provstiet.

13/10.14
Meddelelser fra formanden

13/10.14
Solrød Harmoniorkester har fået ok til lån af
lokaler både søndag og mandag. Inge skriver
til Jan Knudsen.
Provstidag den 28. januar 2017.
Stiftsdagen 25. marts 2017.
Inge orienterede fra formandsmødet i provstiet.
13/10.15
Plads/skab til LED lys (tirsdagscafeen) Kirsten kigger på det.

13/10.15
Eventuelt

a)Evy, Inge, Annette og Ole i festudvalget.
b)Introtur rundt i kirken med start kl. 19.
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13/10.16
Lukket punkt om MR internt
(Nærmere udsendes til MR)

13/10.16
Anne-Marie forlod mødet.

Næste møde tirsdag den 15. november 2016
Inge Bonnesen

