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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde torsdag d. 19. marts 2015.
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud:
Charlotte, Hans, Ole, Michael, Leif, Birthe
Poul kommer senere (evt. afbud)

Afbud bedes meldt til kontoret.
Fraværende uden afbud:

Pia deltager
Suppleant Erling tilkaldt.
Dagsorden:
19/03.01
Godkendelse af dagsorden.

19/03.02
Pinse på herrens Mark.
Bilag, (som ikke nåede med ud sidst)

19/03.01
Dagsorden godkendt med flytning af pkt.
13/03.12 til behandling efter pkt. 19/03.01 og
at pkt. 13/03.11 udskydes og nyt pkt.
13/03.11a er kommet på.
19/03.02
Taget til efterretning

19/03.03
Spørgsmål til ”Christianshave” om deres henvendelse til os.
(Bilag fra sidste møde 25/02.13)

19/03.03
Udskudt til næste MR-møde.

19/03.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

19/03.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Intet nyt.

Gudstjenesteudvalg

Intet nyt. Møde 15. april

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten orienterede bl.a om kirkegårdskonferencen i Nyborg.
Pleje udviklingsplan under udarbejdelse.
Dræn arbejde planeres opstart den 7. september 2015.
Orienteringsmøde den 22.april kl. 19-20 på
Solrød kirkegård vedr. drøn arbejdet.

Personaleudvalg

Intet nyt

PR-udvalg

Jacob orienterede. Deadlines for ideer, der
skal skrives af PR medhjælper, skal være hos
Anita 1½ til 2 måneder før det skal i avisen.
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Præstegårdsudvalg

Vigtigt at deadlines tages op på kalendermødet om tirsdagen. Arne taget det op på næste
kalendermøde.
En fælles afstemning af de forskellige arrangementer i sognene, så de ikke falder på
samme dag. Erling informerede om hvordan
et forum blandt ældrerådet med flere sørger
for at der ikke er sammenfald i arrangementer og datoer.
Erling og Anette vender tilbage med yderligere info.
Jacob og Iwan forfatter et skrift den gode historie fra menighedsråde.
*Skal vi deltage i Fritid i Solrød den 29. august 2015
*Skal vi have noget med i fælles konvolut
husstandsomdelt i kommunen
Faneblad tro er under revision.
*Tages op på næste MR møde
Anna orienterede.

Økonomiudvalg
Arne orienterede. Regnskabsinstruksen udsendes inden næste MR møde i april til godkendelse. Lønrapport er kommet på DAP fordelt på de forskellige % tal.
Valgbestyrelse
Intet nyt
Provstiudvalg
Intet nyt
AMG
Intet nyt
19/03.05
Meddelelser fra medarbejderne

19/03.06
Meddelelser fra kateketen

19/03.07
Meddelelser fra præsterne

19/03.05
Kirkegården informerede om at der hjælpes
hvor man kan imellem Solrød og Jersie kirkegård.
Skrift fra kirketjenerne til pkt.19/03.10 – udbygning af Solrød Strandkirke.
Skrivelsen gives videre til menighedsrådet.
19/03.06
Arne orienterede vedr. Anitas problemer med
lokalerne – undervisning kontra tirsdagscafe.
Minikonfirmandhjælperen er på studieophold.
Kunne ønske mere tid fra præsterne til minikonfirmanderne. Kunne evt. mandag bruges
til undervisning Arne tager det op med de implicerede parter.
19/03.07
Ingen tilstede
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19/03.08
Nyt fra menighedsplejen

19/03.08
Intet nyt

19/03.09
Farvel til MRR og goddag til ny præst
Aften-afskedsgudstjeneste MRR d. 24.3.kl.19.30

19/03.09
Inge orienterede.
Kl. 19.58 Poul kom.
Evy forlod mødet kl. 20
19/03.10
Kirsten informerede at leje af Irma kostede 2
millioner om året plus forbrug.
Pia forlod mødet kl. 20.40
Som beslutningsgrundlag for menighedsrådets vurdering af evt. udvidelse af Solrød
Strandkirke udarbejdes der en behovs- og
udviklingsanalyse af sognet/strandområdet.
19/03.11
Udskudt til næste menighedsrådsmøde i april.

19/03.10
Forslag om udvidelse af Strandkirken.
Bilag 25/02.18 + nyt bilag (3 sider i alt)

19/03.11
Frivillige i Solrød Sogn
Bilag 25/02.17 fra sidste møde
19/03.11a
Orientering om vedtægter

19/03.11a
Inge orienterede at alle vedtægter/kommissorier skal godkendes af det nye
menighedsråd. Udvalgene skal have gennemarbejdet dette til mødet den 6.maj.

19/03.12
19/03.12
Økonomi:
a) Kasseeftersyn 9.12.2014, provstiudvalget
a)Inge Bonnesen orienterede.
har taget AN´s redegørelse til efterretning.
Bilag.
b) Godkendelse af Solrød Sogns Menighedsb) Solrød Sogns Menighedsråd, CVRRåd, CVR-nr.68543916, regnskab 2014.
nr.68543916, regnskab 2014.
Afleveret d.04-03-2015, 13.11.
Afleveret d.04-03-2015, 13.11. er
Svarer til tekst nederst på regnskabs sider.
godkendt enstemmigt
Bilag.
c) Kort omkring 2015 budget til dato.
c)Arne orienterede.
d) Kort opfriskning af budget 2016 med
d)Arne orienterede. Udvalgene også
Overslagsårene 2017-18-19
at tænke på overslagsårene 20172018-2019
19/03.13
Ansøgning om fortsættelse af babysalmesang
9., 16. og 23. april.
Bilag

19/03.13
Godkendt

19/03.14
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
8.marts.
Se også hjemmesiden.

19/03.14
Anna orienterede. 11.933,- kr. blev indsamlet.
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19/03.15
Opfordring til at støtte Folkekirkens Mission,
Greve-Solrøds Sierra Leone-projekt.
Bilag.

19/03.15
Der indsamles i juni/juli til Folkekirkens Mission.

19/03.16
19/03.16
Meddelelser fra formanden:
Inge orienterede.
a) Arkivering
b) Fra Bibelselskabet, tilbud på:
Konfirmandbibelen, Menneskesønnen og
Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter
19/03.17
Eventuelt
Klokken 21 skulle vi gerne være nået hertil!
Næste møde:
Tirsdag den 14. april 2015

19/03.18
Lukket punkt
Personalesager

Inge Bonnesen

19/03.17
Jacob orienterede at han har trukket sig som
formand for Joyful noise
Anne-Marie og Erling forlod mødet den kl.
21.04

