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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde onsdag den 16. september
2015.
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Hans, Poul, Birthe

Afbud bedes meldt til kontoret.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:
16/09.01
Godkendelse af dagsorden +
Rettelse af misforståelse i punkt 11, referat fra
MR den 20.8.2015
16/09.02
Fritid i Solrød den 29. august
Kort evaluering – skal vi fortsat være med?
I så fald: Hvad skal huskes/ændres?
16/09.03
Flygtninge i Solrød Kommune:
Hvad ved vi nu efter mødet med kommunen
15.9.?

16/09.04

16/09.01
Dagsorden godkendt med rettelsen til pkt. 11
i referatet fra den 20.08.15:at evaluering er
taget til efterretning.
Pkt. 16/09.13 udgår
16/09.02
Solrød Sogn deltager i 2016 på Fritid i Solrød.
Charlotte samler huskepunkter til næste
2016.
16/09.03
Inge orienterede og delte kopier af de plancher ud som blev vist af kommunens repræsentant. MR summer over problematikken og
hvordan griber vi det an?
Inge tilskriver de andre sogne.
16/09.04

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

Kirsten B og Charlotte orienterede. Evy fortalte om programmet for 2016.

Gudstjenesteudvalg

Udsættes

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten B orienterede. Inge orienterede om
brev fra provstiet om kirkegårdstaksterne f

Personaleudvalg

Under lukket pkt.

PR-udvalg

Under pkt. 10 og 11.

Præstegårdsudvalg

Intet nyt

Økonomiudvalg

Under pkt.9

AMG
----------------

Arne tager på kursus
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Provstiudvalg

Arne orienterede.

16/09.05
Meddelelser fra medarbejderne

16/09.05
Intet at meddele

16/09.06
Meddelelser fra kateketen

16/09.06
Intet at meddele

16/09.07
Meddelelser fra præsterne

16/09.07
Charlotte orienterede om mødet med provsten og det liturgi kursus som Charlotte og
Louise havde været på.
16/09.08
Intet nyt

16/09.08
Nyt fra menighedsplejen
16/09.09
Økonomi:
a. Godkendelse af revisionsprotokollat af
15.8.2015 vedrørende årsregnskab for
2014.
b. Den uafhængige revisors erklæring vedrørende årsregnskab 2014.

c. Mundtligt referat fra budgetsamråd.
d. Budget/regnskab til 31.8.2015.
Bilag til a og b,
Bilag til d følger senere

16/09.09
a. Et enstemmigt menighedsråd tiltræder
hermed revisionsprotokollat af
15.8.2015 vedrørende årsregnskab for
2014.
b. Et enstemmigt menighedsråd tiltræder
hermed den uafhængige revisors erklæring vedrørende årsregnskab
2014.
c. Arne orienterede.
d. Budget/regnskab gennemgik Arne.

16/09.10
Menighedsmødet den 20. september:
Endeligt program og aftaler om det praktiske

16/09.10
Inge orienterede.

16/09.11
Hvad mener vi om magasinet ”Familieliv”?
(Jeg prøver at få flere oplysninger inden mødet).
Bilag

16/09.11
Jacob orienterede.

16/09.12
”Pinse på Herrens Mark”
Afsluttende regnskab 2015 og
oplæg for planlægning 2016.
Hvis vi vil deltage, skal vi stille en repræsentant til
planlægningsgruppen.
Bilag

16/09.12
Solrød Sogn ønsker at deltage og vores repræsentant er Louise Lysholm. Flot rengskab.

16/09.13
Beslutning under lukket punkt.

16/09.13
Punktet udgår.
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16/09.14
16/09.14
Meddelelser fra formanden:
Skoletjenesten er i gang:
Inge orienterede.
(Orientering fra forretningsudvalget, årsplan 20152016, åbent hus d. 8. oktober kl. 16-18)- bilag
”Vær med, når folkekirken gør endnu mere ud af
påsken i 2016”
Bilag
Kursus i DAP 22. september (udsendt tidligere)
Ingen tilmeldte
To hold babysalmesang er i gang i efteråret
Nyt kursus om personalesager tilmelding til
AMA.
Himmelsk dage (gl. dage Danske kirkedage)
Kr. Himmelfartsferie 2016.
16/09.15
16/09.15
Eventuelt
Ole R. orienterede om synsprotokollerne og
de bliver lagt under intern info. Prislister til
kirkgården er ved at være færdig.

Kort pause
16/09.16
Lukket punkt – personalesager
bilag udsendes til MR

Næste ordinære møde torsdag den 22. oktober

Inge Bonnesen

16/09.16
Anne-Marie, Erling og Iwan forlod mødet kl.
20.15
Vedtaget, at vi søger Roskilde Stift om opnormering af 50% præstestilling til 100%

