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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde torsdag den 8. september
2016
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud:
Ole, Poul, Leif, Erling

Afbud bedes meldt til kontoret og Inge.
(Anne-Marie har ferie til 5.september.)
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:

Anita deltager

08/09.01
Godkendelse af dagsorden.

08/09.01
Godkendt med tilføjelse af underpunkterne b.
pkt. 08/09.12. Samt rettelse af tekst i pkt.
08/09.09 ”revisionsreferat” rettes til ”revisionsprotokollat”.
08/09.02
Arne deltager og Louise er sparringspartner
til Arne. Louise deltager på idemødet den 3.
november 2016, da Arne er på ferie den dag.
Inge melder tilbage til MRR.
08/09.03
En god dag – til næste år skal vi tænke i en
aktivitet f.eks. en quiz, som kunne trække folk
ind i teltet. Cafeborde med stole?
08/09.04

08/09.02
Deltagelse i Pinse på Herrens Mark?
Fortsættelse af debat på sidste møde

08/09.03
Fritid i Solrød 27. august kl. 10-14
Evaluering
O8/09.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)
Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Fællesfolder for Jersie, Havdrup og Solrød.
Udflugten gik godt. Foredrag om øst Grønland gik også godt.

Gudstjenesteudvalg

Intet nyt.

Kirke-kirkegårdsudvalg
Herunder kirkesyn den 27.9.2016

Brev fra Bertel Harder vedrørende genopretning af gravsten. KB holder møde med Pia
om dette. KB orienterede om pleje – og udviklingsplanen.

Personaleudvalg

Jacob orienterede. Ny kirkesanger Anna Luise er ansat. Personalehåndbogen arbejdes
der stadigvæk på.

PR-udvalg

Intet nyt.

Præstegårdsudvalg

Anna orienterede. Præstegårdssyn aftales
med præsterne. Græsslåning på skråning
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ved præstegården Den lille Gade løst fra
2017. Løsning med hækklipning ved Den lille
Gade undersøges.

Økonomiudvalg
Arne orienterede.
AMG
---------------Provstiudvalg

Intet nyt
Arne orienterede.

08/09.05
Meddelelser fra medarbejderne

08/09.05
Anita orienterede.

08/09.06
Meddelelser fra kateketen

08/09.06
Anita orienterede bl.a. omkring minikonfirmanderne (Der kommer ikke ret mange fra
Munkekær skolen)
08/09.07
Louise orienterede.
Charlotte orienterede.
08/09.08
Anna orienterede.

08/09.07
Meddelelser fra præsterne
08/09.08
Nyt fra menighedsplejen
08/09.09
Økonomi
a)Godkendelse af revisionsprotokollat af 15.8.
2016 vedr. årsregnskab for 2015.

08/09.09

b) den uafhængige revisors erklæring vedr. årsregnskab 2015.
(bilag til a og b)

b)Den uafhængige revisors erklæring vedr.
årsregnskab 2015 tiltrådt af en enstemmigt
MR

c) Mundtligt referat fra budgetsamråd 31.8.2016

c)Arne orienterede. Alle frie midler inddrages
fra 2017 af provstiet til en fælles pulje, som
sognene i provstiet kan trække fra til anlæg.

d) Budget/regnskab pr. 31.08.2016
(bilag til d) kommer så hurtigt, som muligt)

d)Arne orienterede

08./09.10
Menighedsrådene er ikke længere omfattet af
indskydergaranti.
Bilag

08/09.10
Inge orienterede. Enstemmigt MR har besluttet at vi har vores indestående placeret i to
pengeinstitutter :Den danske bank og i Nordea.
08/09.11
Indhentning af børneattester på ansatte tages
op på mødet i okt.

08/09.11
Pressemeddelelse fra Peter Fischer-Møller:
Opmærksomhed på børneattester
Bilag

a)Enstemmigt MR godkender revisionsprotokollat af 15.8. 2016 vedr. årsregnskab for
2015.
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08/09.12
Menighedsrådsvalg 2016
a)Orienterings- og opstillingsmøde 13. september.
Referat af valgbestyrelsens møde 22. august med
deraf følgende beslutninger.
Bilag

08/09.12

b)Dato for konstituerende møde, samt afslutning
for det siddende MR

b)Det konstituerende møde den 23. november kl. 19.30.
Afslutning for MR og personalet den 16. november kl. 17.30 i Solrød Strandkirke.

08/09.13
Hvordan kan vi tilgodese både konfirmandhold og
Tirsdagscafe?

08/09.13
Evy forlod mødet
Anita underviser i sit lokale.
Thyra Frank holder foredrag i kirkerummet
med dels stående kaffe i våbenhuset og bag i
kirken, samt evt. i de to ledige konfirmand
lokaler.

Bilag: mail fra Leif.
Oplæg fra personaleudvalgets behandling af emnet kan udsendes efter møde den 6. september

a)Inge orienterede. Forslag at fyrtårnet vises
til inspiration. Louise og Inge fortæller om de
rammer som MR skaber for arbejdet med
børn og unge.

Vi må overveje at holde kirken åben om mandagen.
08/09.14
Meddelelser fra formanden
a) ”Kirke nu – fra fortid til fremtid” i Hundige 26.10
Bilag

08/09.14
Taget til efterretning.

08/09.15
Eventuelt

08/09.15
Intet under pkt.

Næste møde torsdag den 13. oktober 2016

Inge Bonnesen

