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

Fraværende med afbud:
Charlotte, Poul, Hans,

Afbud bedes meldt til kontoret.
Fraværende uden afbud:

Dagsorden:

Pia og Anita deltager, Leif kom kl. 19.11.

16/06.01
Godkendelse af dagsorden.

16/06.01
Dagsorden godkendt med følgende ekstra
punkter 16/06.10 b) og 16/06.14 c)
16/06.02

16/06.02
Vedtægter til godkendelse:
a) valgt kasserer
b) regnskabsfører
c) kirkeværge
d) kirke-kirkegårdsudvalg
e) kirkegårdsvedtægt
bilag til a) – e)

a) Vedtægt for valgt kasserer – enstemmigt
godkendt
b) Vedtægt for regnskabsfører - enstemmigt
godkendt
c) Vedtægt for kirkeværge - enstemmigt godkendt
d) Vedtægt for kirke kirkegårdsudvalg - enstemmigt godkendt
e) Vedtægt for kirkegårdsvedtægt - enstemmigt godkendt

16/06.03
Godkendelse af kommissorier:
a) PR-udvalg
b) Økonomiudvalg
bilag til a) og b)

16/06.03

16/06.04
Orientering fra udvalg:
(Se efter sidste nye referater på intern info)

16/06.04

Aktivitetsudvalg
(Herunder ”Tirsdagscafe”)

Foredrag: Gud i islam og kristendom ved Michael Rønne Rasmussen den 15. sep. kl.
19.30 og Halfdannerne den 8. nov. kl. 15
begge arrangementer i Solrød Strandkirke
Tirsdagscafeen: 12 pladser tilbage til udflugten

Gudstjenesteudvalg

Inge orienterede

Kirke-kirkegårdsudvalg

Kirsten orienterede.

a) Kommissorie for Pr-udvalget - enstemmigt
godkendt
b) Kommissorie for økonomiudvalg - enstemmigt godkendt
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Personaleudvalg

Arne orienterede. Personaleudvalget har fået
fuldmagt til at gå videre med ansættelsen af
den nye kirketjener. De af menighedsrådet
som er interesseret i at komme til ansættelsessamtalerne er velkomne. Deltager i ansættelsessamtalerne er: personaleudvalgte,
præster, Kirsten

PR-udvalg

Jacob orienterede bl.a. om medhjælper situationen (30 timer om måneden), Tro er ved at
blive redigeret. Husk Fritid i Solrød 29 aug.
2015,
Leif kom kl. 19.11
Artikler indeholdende info om udvalgene og
deres arbejde, skal skrives af en journalist og
godkendes i udvalget og i sidste ende af formanden inden de går i trykken.

Præstegårdsudvalg
Ole orienterede.
Økonomiudvalg
Intet at orientere om.
AMG
---------------Provstiudvalg

Intet at orientere om

16/06.07
Meddelelser fra præsterne

Arne orienterede. Næste møde den 24. juni
2015.
16/06.05
Arne uddelte fra kirketjener et referat fra deres årsmøde. Til dem som ikke var tilstede på
mødet, kan referatet afhentes på kirkekontoret.
16/06.06
127 stk. indskrevne konfirmander, Anita orienterede om minikonf. situationen, der er
nogle logistiske udfordringer.
Anita orienterede om sit skriv vedr. kateketens arbejdsopgaver.
16/06.07
Intet at orientere om.

16/06.08
Nyt fra menighedsplejen

16/06.08
Intet at orientere om.

16/06.09
Dato for kirkesyn 2015

16/06.09
Kirsten orienterede. Kirkesynet foregår den 3.
september 2015 kl. 16-19, starter Den lille
gade.
16/06.10
Enstemmigt menighedsråd tiltræder det billigste tilbud.

16/06.05
Meddelelser fra medarbejderne

16/06.06
Meddelelser fra kateketen

16/06.10
Der er indhentet tilbud på dræningsarbejder m.v.
ved Solrød Kirke.
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K.k.-udvalget indstiller, at vi accepterer det
billigste tilbud.
(Tilbud kan ses på mødet)
Bilag
b)Tilbud på deling af kateket kontoret
bilag

16/06.11
K.k.-udvalgets forslag til retningslinjer for urnenedsættelser
bilag

b)Kirsten orienterede. I forbindelse med opdeling af kateket rummet i 2 kontorer, er det
godkendt af MR, og MR håber på, at provstiudvalget vil accepter brug af 5% midler til
dækning af denne udgift, da MR ikke forlods
kunne vide at udgiften ville blive så stor.
16/06.11
Kirsten orienterede. Forslaget går tilbage i
udvalget til videre bearbejdning.
Pia forlod mødet kl. 21.25

06/05.12
Naboklage over råger og træer ved Solrød Kirke
K.k-udvalget foreslår, at vi søger Naturstyrelsen
om tilladelse til regulering.
bilag

16/06.12
Inge orienterede. Enstemmigt menighedsråd
tiltrådte forslaget.

16/06.13
Fra provsten:
Michaels brev om flygtninge i provstiet
Bilag

16/06.13
Inge orienterede. Erling og Birthe skaffer et
overblik over hvor mange flygtninge der bor i
Solrød Sogn til efter sommerferien.

16/06.14
a) Økonomi.
Budget kontra forbrug for årets første 5 måneder.
bilag udsendes senere

16/06.14
a)Arne orienterede. Budget taget til efterretning.

b)Til drøftelse/beslutning (fra LE)
Ønsker vi at lease og opsætte følgende
Infoskærm: 55/80” i varmeskab med software (se
tilbud)
3 stk. 80” undervisningsskærme i mødelokalerne
med software (se tilbud)
I alt en ekstra månedlig leasingudgift på 1725 kr.
Men ingen startudgifter.

b)Arne orienterede. Jacob havde været til facadeudvalgs møde i Solrød Kommune regi.
Der var kun mødt 3 personer op. Og man må
ikke bare sætte sådan en skærm op ud mod
Mosevej.
Forslaget med en skærm ud mod Mosevej
tages op igen på mødet i august/september.
Skærme i konfirmandlokalet godkendes af et
enstemmigt menighedsråd. Arne undersøger
hvorvidt hejseværket kan fås motoriseret.

c)Tilbud om undervisning i akustisk guitar for børn c)Inge orienterede. Inge kontakter ansøgefra 9 år og op
ren.
16/06.15
Orientering fra formanden
Joyful Noise´s 20 års jubilæum
Ny formand for Landsforeningen (bilag)
Biskoppens 60 års fødselsdag 29. juni (bilag)

16/06.15
Inge orienterede. Erling forlod mødet kl.
22.16
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Reformationsjubilæet 31. okt. 2017 (bilag)
Tak fra Folkekirkens Nødhjælp (bilag)
16/06.16
Eventuelt

16/06.16
Arne orienterer om parkering i forbindelse
med tog/bus problematikken. Skilt med følgende tekst” Forbeholdt besøgende i Solrød
Strandkirke, Solrød Menighedsråd; Kirsten
arbejder videre med skilt.
Arne vil gerne opfordre til hurtig godkendelse
af regninger i Brandsoft.
Anita og Anne-Marie forlod mødet

Kort pause
16/06.17
Lukket punkt – personalesager
bilag udsendes til MR

Næste ordinære møde torsdag den 20. august

GOD SOMMERFERIE!

Inge Bonnesen

16/06.17

