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,
Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde torsdag den 22. oktober
2015.
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Poul, Leif, Hans, Birthe, Pia

Afbud bedes meldt til kontoret.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
22/10.01
Godkendelse af dagsorden.
22/10.02
Økonomi:
a. Godkendelse af budget 2016, endeligt
budget afleveret 13.10.2015
b. Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2015
c. Budget/regnskab for første 3 kvartaler 15

22/10.01
Dagsorden godkendt med ekstra punkter under 22/10.03 a) om miljøhuset
22/10.02
a. Endeligt budget afleveret den 13. oktober 2015 enstemmigt godkendt.
b. 3. kvartalsrapport 2015 enstemmigt
godkendt
c. Arne orienterede.

Er der specielle større omkostninger sidste kvartal?
Bilag til a., b. c.

De udvalg som evt har store omkostninger
skal komme til Arne hurtigst muligt!!!!!

22/10.03
Fælles dato for opstillingsmøde?
Bilag
a) Miljøhuset i provstiregi

22/10.03
Inge orienterede, og et enigt MR tiltrådte den
fælles dato for opstillingsmøde
a) Solrød Sogn tiltrådte at deltage i miljøhuset i provstiregi.
22/10.04

22/10.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)
Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Evy orienterede om tirsdagscafe. Arne orienterede om den 3.nov.

Gudstjenesteudvalg

Intet nyt. Nyt møde i januar 2016

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten B orienterede.

Personaleudvalg

Under lukket pkt.

PR-udvalg

Jacob orienterede.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede

Økonomiudvalg

Intet nyt
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AMG
---------------Provstiudvalg

22/10.05
Meddelelser fra medarbejderne
22/10.06
Meddelelser fra kateketen
Herunder kort aktuelt om minikonfirmander

22/10.07
Meddelelser fra præsterne
22/10.08
Nyt fra menighedsplejen
22/10.09
Samlede tilkendegivelser på menighedsmødet
den 20. september.
Kan vi nå at fordele nogle emner til udvalg?
Ellers tages det op igen senere.
bilag

Arne været på kursus.
Arne orienterede vedr. kirkegårdstakster, at
de stiger med 10% af stigningen.
Provstidag 30 januar 2016 med temaet ”Hvad
er et godt menighedsråd ?”
22/10.05
Intet er rapportere.
22/10.06
Louise orienterede om minikonfirmand situationen.
Tidligere minikonfirmander inviteret til en
samling.
22/10.07
Charlotte orienterede om konfirmander 2017 i
Solrød kommune.
22/10.08
Medlemskab af DSUK tages op på mødet i
november
22/10.09
Aktivitetsudvalget, pr udvalget, præsterne og
gudstjenesteudvalget tager fat i tilkendegivelserne, med tilbagemelding til MR i februar
2016 med de punkter som udvalgene tager
fat på.
Der var mange roser for den generelt gode
modtagelse i kirken og til Tirdagscafeen.

22/10.10
”Kirken skal på alle måder have højt til loftet”
(CG)
bilag

22/10.10
Snak frem og tilbage.

22/10.11
Julebelysning ved Strandkirken? (KB)
Bilag udsendes senere

22/10.11
Kirsten orienterede. Tilbud på lyskæder i de
to træer ud mod Mosevej alternativt i de to
kors på klokketårnet.
Enigt menighedsråd tiltrådte at der kom lys i
de to kors på klokketårnet.
22/10.12
Er tiltrådt og lagt i kalenderen.

22/10.12
Nytårskoncert 25. januar 2016
bilag

22/10.13
22/10.13
Naboorientering – bagagerumssalg – Solrød Cen- Taget til efterretning
ter
Obs!!! Bemærkninger inden 21. oktober
Bilag
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22/10.14
Læs: ”Menighedsråd på vores/jeres måde” på
DAP!

22/10.14
Opfordring til at læse den – god til opslagsværk.

22/10.15
Åbent hus i skoletjenesten ”Skibet” d. 8. oktober
Vi har fået tilsendt vedtægterne.

22/10.15
Taget til efterretning

22/10.16
22/10.16
Meddelelser fra formanden
Fra Formandsmøde den 7. oktober
a. Sognes svar på spørgsmål om flygtninge
a. Inge orienterede.
b. Medlemskab af Miljøhuset – de fleste sogb. Er behandlet
ne i provstiet vil være med.
c. Køge Provsti spørger om evt. fælles anc. Inge orienterede. MR ønsker en fælles
sættelse af en provstimedarbejkonsulent indenfor jura omkring perder/konsulent, (der tænkes indtil nu på jura
sonale.
omkring personaleforhold, byggeri.
d. Forskelligt:
d. Til orientering
Kompetencefonden, ”værkstøjskasse for
diakoni”, vedr. reformationsarrangementer bedes vi supplere hinanden og ikke ”overlappe”, provstidagen
30.1.16 får tema MR-valg 2016
22/10.17
Eventuelt

Kort pause

22/10.17
Lukket punkt – personalesager
bilag udsendes til MR

Næste ordinære møde onsdag den 18. november
Det sidste i 2015!

Inge Bonnesen

22/10.17
På november mødet fastlægges mødet i januar 2016, og på mødet i januar 2016 fastlægges resten af året 2016.
Tilbagemelding vedr. kirkesider i november
(Jacob)
Anne-Marie og Erling forlod mødet kl.20.30
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