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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til
Menighedsrådsmøde onsdag den 18.november
2015 kl. 18.30 – Obs! Ikke spisning, men lidt ost
senere.

Fraværende med afbud: Hans,

Afbud bedes meldt til kontoret.
P.g.a. valgene er det vigtigt, I kommer.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:

Anita deltager
Erling indkaldt som stedfortræder – 12 medlemmer

18/11.01
Godkendelse af dagsorden.

18/11.01
Dagsorden godkendt med 2 ekstra punkter:
pkt. d under 18/11.14, pkt. 18/11.13 c

18/11.02
Første mødedato 2016, hvor vi kan fastlægge det
nye års mødedatoer.
Forslag: Tirsdag den 12. januar 2016

18/11.02
Tirsdag den 12. januar 2016 godkendt

18/11.03
a. Valg af formand 2015-16
b.Valg af næstformand 2015-16
(Skriftlig afstemning)

18/11.03
a. 11 stemte på Inge Bonnesen som
formand – 1 blank stemme.
b. 9 stemte på Ole Rathmann som næstformand– 3 blanke stemmer

18/11.04
Valg kirkeværge 2015-16

18/11.04
Kurt Hatting enstemmigt valgt til kirkeværge

18/11.05
Valg af kasserer 2015-16

18/11.05
Arne Nielsen enstemmigt valgt til kasserer

18/11.06
a. Valg af kontaktperson 2015-16

18/11.06
a. Arne Nielsen enstemmigt valgt til kontaktperson
b. Leif Ellerbek enstemmigt valgt til daglig leder

b. Valg af daglig leder 2015-16

18/11.07
Valg af bygningskyndig 2015-16
18/11.08
Valg af underskriftsberettiget 2015-16
18/11.09
Meddelelser fra medarbejderne.

18/11.07
Bo Grunnet Olsson enstemmigt valgt til bygningskyndig
18/11.08
Inge Bonnesen og Arne Nielsen valgt som
underskriftberettiget
18/11.09
Anita ny medarbejderrepræsentant i menig-
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18/11.10
Meddelelser fra præsterne

18/11.11
Nyt fra menighedsplejen
18/11.12
Meddelelser fra kateketen
Nyt om minikonfirmander

18/11.13
a.Vil vi forsætte med at være Vejkirke? SSK er pt.
Bilag
b.Vil vi være medlem af DSUK ?
(Dansk sømands – og udlandskirke)
c.Ansøgning fra Musikskolen om lån af Solrød
Strandkirke den 13. december 2015 til koncert

18/11.14
Økonomi:
a. Godkendelse af budget 2016

hedsrådet.
Anita bragte kommunikationen mellem personalet og menighedsrådet op. Personalet vil
gerne fremadrettet have skriftlige informationer/klare linjer. Menighedsrådet vil også gerne have klare linjer. Menighedsrådet skal have møde med landsforeningen den 15. december 2015
18/11.10
Fælles indskrivningsfolder (20 sider) under
udarbejdelse. Udsendes i marts 2016
Louise fortalte om sit forskningsprojekt i
fængslet.
18/11.11
Anna orienterede om genbrugsbutikken – stigende omsætning.
18/11.12
Anita orienterede om det første møde på
Pphm 2016.
Snak om fælles minikonfirmand med de andre
sogne (affødt af fælles konfirmandfolder snak)
Bedre kommunikation mellem sognene om
hvornår de udbyder minikonfirmand så man
kan henvise til hinanden, hvis et barn ikke kan
gå på det tidspunkt som bopælssognet tilbyder.
Skoletjenestefolder uddeles ved juleandagterne.
18/11.13
a. Solrød Strandkirke forsætter med at
være vejkirke. Cykelkirke tænkes der
over.
b. Solrød Sogn tiltræder medlemskabet
c. Menighedsrådet godkender lånet af
kirken til Musikskolen MEN der er ikke
adgang til kirken før 12.30. Dato for
koncert i 2016 skal være menighedsrådet i hænde senest 4 måneder før –
inden menighedsrådsmødet i august.
Inge og Kirsten taler sammen om lukning af kirken efter koncerten.
18/11.14
a. Jf. KM’s vejledning skal godkendelse
af budgettet indeholde unikt mærke,
så der ikke er tvivl om, hvilket budget
der er godkendt. Solrød Sogns menighedsråd præciserer derfor, at Solrød Sogns budget godkendt på menighedsrådsmødet den 22. oktober
2015 er følgende ”Solrød Sogns me-
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b. Godkendelse af PU´s behandling af revisionsprotokollat vedr. regnskab 2014.
c. Budget/regnskab for de første 10 måneder.
d. Godkendelse af tillæg til regnskabsinstruks
af 14. april 2015
Bilag til punkt c udsendes senere og bilag til pkt, d
udleveres på mødet.

nighedsråd, CVR-nr. 68543916, Budget 2016, Endeligt budget afleveret d.
13-10-2015 09:44
b. Et enstemmigt menighedsråd godkender PU’s behandling af revisionsprotokollat vedr. regnskab 2014.
c. Arne orienterede. Taget til efterretning
d. Tillægget godkendt af et enstemmigt
menighedsråd.

18/11.15
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater under udvalgene på
intern info”)

18/11.15

Aktivitetsudvalg herunder Tirsdagscafé

Charlotte orienterede om aktivitetsudvalget,
og Evy orienterede om Tirsdagscaféen.
Frivillig snak rundt om bordet – hvis der er
frivillige med ved et arrangement – husk at
kommunikation også skal tilgå kirketjenerne.

Gudstjenesteudvalg

Møde efter jul

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten orienterede.

Personaleudvalg

Arne orienterede.

PR-udvalg

Jacob orienterede. Annonceringen i lokalavisen fortsætter i 2 år mere. Snak om fælles
arrangementer sognene imellem – evt. en
fælles foredragsfolder – aftensforedrag - med
Havdrup. Aktivitetsudvalget mødes i januar
2016 så Anita spørger Havdrup om vi kan
vente med at svare til januar 2016. Anita deltager i næste aktivitetsudvalgsmøde tirsdag
den 12. januar 2016 kl. 13.30.
Lotte Djursner hyret som ekstern pr- medhjælper.
Nedtagning af banner skal på plads. Arne finder ud af hvem der skal gøre det.

Præstegårdsudvalg

Ole orienterede.

Økonomiudvalg

Intet nyt

AMG

Intet nyt
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Provstiudvalg

Møde i næste uge.

18/11.16
Svar fra Solrød Kommune 5.11. om dispensation
vedr. plantebælte og afstand mellem træer.
Bilag

18/11.16
Taget til efterretning

18/11.17
Forslag til lokalplan nr. 316.4 + tillæg kystområde,
Solrød Strand. Indsigelse inden 23. november.
Borgermøde 16. november kl. 19.30
Bilag.

18/11.17
Inge orienterede, og sagen taget til efterretning.

18/11.18
Brev fra Vesterbro Sogn om støtte til kristendomsundervisning på farsi
Bilag

18/11.18
Generelt synes menighedsrådet at det er en
god ide. Arne undersøger om menighedsrådet kan støtte disse to projekter.
Punktet tages op på mødet den 12. januar
2016.
18/11.19
Punktet tages op på mødet den 12. januar
2016.

18/11.19
Brev om støtte til initiativet ”Greater Love”.
Kirke på arabisk.
Bilag
18/11.20
”Kirken og verden i Greve-Solrød Provsti” –
Redegørelse fra MRR om sogneundersøgelse og
deraf følgende overvejelser.
Bilag
Foreslås udsat til møde i januar 2016

18/11.20
Tages på mødet den 12. januar 2016

18/11.21
Meddelelser fra formanden.
a) Har alle fået kopi af ”Menighedsråd på jeres måde”?
b) Tilkendegivelser fra menighedsmøde
20.9.tages også op på januar mødet.
c) Stort flertal af menighedsråd går ind for
fælles dato for opstillingsmøde i 2016.
d) Esben Hahnefelt-julekort + indsamling til
Bibelselskabet.
e) Indsamling fra Børnesagens Fællesråd

18/11.21

18/11.22
Eventuelt

18/11.22
Arne orienterede om info fra Forsikringsenheden.
Arne søger to personer til de sene julegudstjenester i Solrød Strandkirke. Menighedsrådet tænker og skal give besked til Arne. Evy
melder sig til tjenesten kl. 14.
Læser til de ni læsninger søges af Louise.

a.Tages op på mødet den 12. januar 2016
b.Tages op på mødet den 12. januar 2016
c.Den 13. september 2016
d.Taget til efterretning
e.Taget til efterretning
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Ekstra punkt: Hygge!

Inge Bonnesen

Næste møde den 12 januar 2016

