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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde onsdag den 12. april 2016
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Evy, Charlotte, Leif
Inge kommer senere, Ole starter mødet op.

Afbud bedes meldt til kontoret.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
12/04.01
Godkendelse af dagsorden.
12/04.02
Pinse på Herrens Mark
a. Ansøgning om dækning af udgifter
b. Der ønskes 2 frivillige til oprydning
Bilag til a)
12/04.03
Om ”Himmelske dage” – invitation -orientering
(Anita, Charlotte, Louise)
bilag

12/04.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

12/04.01
Dagsorden godkendt med ekstra pkt. 20:
Lukket punkt
12/04.02
a. Ansøgning vedtaget.
b. Ole og Arne stiller op, hvis der ikke er
andre muligheder.
12/04.03
Louise orienterede. Fredag den 6. maj tager
Anita, Charlotte og Louise der ind. Program
kommer senere, og alle er velkomne til at deltage, som man nu kan. Arrangementet er for
egen regning.
12/04.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Annette orienterede om Tirsdagscafeen.
Udflugten går til bl.a. Rudsvedby kirke, Kragerup gods og spise med rundvisning.
Kirsten B orienterede fra aktivitetsudvalget.

Gudstjenesteudvalg

Intet at orienterer

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten B orienterede.

Personaleudvalg

Poul orienterede.

PR-udvalg

Jacob orienterede.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Poul orienterede.

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

Intet at orienterer
Poul orienterede om budget 2017 og at driftsrammerne kommer på fredag fra provstiet.
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12/04.05
Meddelelser fra medarbejderne

Provstiet bevilliget tilskud på 25.000,-kr. til
fællesannoncering i forbindelse med menighedsrådsvalget.
Arne tager til møde om HR konsulent.
12/04.05
Intet fra medarbejderne

12/04.06
Meddelelser fra kateketen
Herunder kort aktuelt om minikonfirmander

12/04.06
Inge læste Anitas indlæg op.

12/04.07
Meddelelser fra præsterne

12/04.07
Louise orienterede.

12/04.08
Nyt fra menighedsplejen

12/04.08
Anna orienterede.

12/04.09
Økonomi
a. Gennemgang af første kvartal budget/regnskab
b. Godkendelse af 1. kvartal 2016
Bilag
(Hvis det ikke når at komme med her, udsendes
det senere)

12/04.09

12/04.10
Fritid i Solrød 27. august – deltagelse?

12/04.10
Kirsten B: ”vigtigt at vi er synlige”. Arne synes
også at det var en god ide at deltage.
Enstemmigt vedtaget at vi deltager i 2016.
Inge kom kl. 19.20
12/04.11
Snak om frivillige.

12/04.11
Tanker om frivillige, i korthed – kan måske diskuteres på senere møde. (Louise)
12/04.12
Udlån af lokaler (Charlotte)

12/04.13
Fra k.k.-udvalg:
(Genoptaget fra punkt 16/03.14)
Bænkeløfter er bestilt og prototype godkendt af
kirketjenere. Firmaet fjerner desuden fodstøtten
på bænkene.

12/04.14
Skærm i Solrød kirke
K.k.-udvalget, Leif og Jacob foreslår 75” skærm i
Solrød Kirke i henhold til beskrivelser på bilag.

a. Arne gennemgik første kvartal plus lidt
ekstra.
b. 1. kvartalsrapport 2016 godkendt af
enstemmigt MR.

12/04.12
Det ville være dejligt, hvis vi kunne være behjælpelige, men pga. lokale situationen kan vi
desværre ikke imødekomme ønsket.
12/04.13
Kirsten B orienterede. Der kommer to bænkeløfter til ens pris. Godkendt af kirketjenerne.

12/04.14
Inge orienterede. Arne forhandler økonomien.
Enstemmigt menighedsråd godkender indkøb
af skærm til Solrød kirke, og ”Mathiesen A/S”
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Den er skjult bag alteret, når den ikke er i brug.
(Der må nok regnes med ekstra udgifter til flytning
af forskelligt bag alter, ny indretning af skabe
o.lign.)
Bilag

har sagt ok til at skærmen er på plads inde
konfirmationerne 22.-23 april. Arne tager kontakt til Mathiesen onsdag den 13. april 2016,
og melder tilbage til Anita vedr. sangark til
konf. eller ej.

12/04.15
Ansøgning til biskoppen om opnormering af 50 %
præstestilling.
Svar fra provst Anne Bredsdorff med spørgsmål
om vi er villige til at finansiere 25 % selv eller gå
sammen med Karlstrup Sogn om opnormering af
præstestilling.
Jeg har lovet svar den 13. april.
bilag

12/04.15
Inge orienterede. Arne orienterede at det
havde været op på provstiudvalgsmøde i går.
Louise Lysholm forlod mødet.
Enstemmigt menighedsråd godkender, at vi
er villige til at betale en andel af lønsummen
af opnormeringen. Et samarbejde med Karlstrup sogn om en præstestilling er udelukket.

12/04.16
Hvad vil vi prioritere i 2017?
Fortsat debat fra sidst 16/03.18

12/04.16
Snak om budget 2017 kontra hvilke tiltag vi vil
prioritere i 2017. Fortsætter på næste møde.

12/04.17
Forslag om grillaften for medarbejdere og MR.

12/04.17
Arrangement for medarbejdere, MR og de
frivillige.
Enstemmigt menighedsråd beslutter en grillaften. Festudvalg: Kirsten B, Hans, Erling og
Annette. Fest i juni måned.

12/04.18
Meddelelser fra formanden
a) Debatmøde om MR-valg 13.april
b) Pilgrimsvandring den 2. april
c) Studietur ”Pas vore kirker” 30. april
d) Referat fra distriktsforenings generalfors.
Bilag til c og d

12/04.18

12/04.19
Eventuelt

12/04.19
Louise orienterer om varmestuestrik til udsatte borgere. Punktet tages op på næste MRmøde.
Erling informerede om sin snak med frikirken
og arbejdet med flygtninge. Punktet kommer
med på næste møde.

12/04.20 Lukket punkt

Anne-Marie og Iwan forlod mødet.

Inge orienterede.
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Inge Bonnesen
Næste møde torsdag den 19. maj 2016

