
Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde 

 Den 6. juni 2019  Blad nr. 1 

                                                                                           
Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 6. juni i Solrød Strandkirke. 
 
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. 
 
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfor-
trædere tilmelder sig (af hensyn til mad og opstil-
ling) til Arne og kordegn. 

 
Fraværende med afbud: Leif, Evy, 
 
 
 
 
Deltager: Annette, Anne-Lise 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

06/06.01 
Lukket punkt fra 18.30 til kl. 19 
Status på ansættelse af en HR-medarbejder. 
Status personale 
 

06/06.01 
Kl.19.10 kommer Anne-Lise, Annette og 
Anne-Marie 

06/06.02 
Godkendelse af dagsorden. 
 

06/06.02 
Dagsorden godkendt med ekstra pkt. nr. 
06/06.05 af enstemmigt menighedsråd. 

06/06.03 
Økonomi 

a. Regnskab 2019 - status ultimo maj 
Bilag udleveres måske på mødet 

06/06.03 
 

a. Ole orienterede at der ikke er noget at 
udlevere, da de sidste tal ikke var 
plads før lige før mødet i dag. 

06/06.04 
Endelig godkendelse af budget 2020 
Bilag 

06/06.04 
Arne orienterede. 
Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 
68543916, Budget 2020, Bidrag budget afle-
veret d. 06-06-2019 kl. 19.17, godkendt af en-
stemmigt menighedsråd. 

06/06.05 
Godkendelse af den valgte ansøgers ansættelse. 

06/06.05 
Godkendt af enstemmigt menighedsråd 

06/06.06 
Godkendelse til forsættelse af udvidelsen af Sol-
rød Strandkirken. 
Bilag afslag fra Solrød Kommune 
Evt. få andre forslag fra andre arkitekter. 

06/06.06 
Kirsten orienterede. 
Der afholdes et møde med kommunen. 
Enstemmigt menighedsråd godkender at der 
forsættes med arbejdet. 

06/06.07 
Visionsdag for menighedsråd og ansatte. 
Bilag - visioner 

06/06.07 
Arne orienterede, og det lægges på hjemme-
siden. Carsten informerer personalet på tirs-
dagsmødet. 

06/06.08 
Bispevisitats 
Info fra møde den 28. maj 

06/06.08 
Arne orienterede. Der vil være plads til cirka 
70 hvoraf de 51 personer er menigheds-
råd/personale og derudover kan der inviteres 
20 personer. 
Charlotte G forlod mødet kl. 19:45 
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 06/06.09 
Fritid i Solrød 31. august 2019 
Hvor langt er vi? 
Lørdag den 29. august 2020 reserveret til Fritid i 
Solrød 

06/06.09 
Grete orienterede, og vi har et program. 
 

06/06.10 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 
Aktivitetsudvalg 
 
 
 
Gudstjenesteudvalget 
 
 
Kirke-kirkegårdsudvalget 
 
 
 
 
 
Personaleudvalget 
 
PR-udvalg 
 
Præstegårdsudvalg 
 
Økonomiudvalg 
 
Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 
Ad hoc udvalg – tilbygning 
Se pkt. 06/06.06 
------------------- 
Provstiudvalget  
 

06/06.10 
 
 
 
Anette orienterede om Tirsdags cafeens af-
slutningen (68) på tirsdag. Referat er lige lagt 
ind under intern info. 
 
Carsten orienterede. Bl.a. andet om projekt 
styrkelse af salmesang 
 
Kirsten orienterede bl.a. om møde med kirke-
tjenerne i næste uge. Hans orienterede om 
Falck regningen, som er steget meget. Plus 
om gulvvarmen i Solrød Strandkirke, samt et 
evt. skilt til Annexkirkegården. 
 
Taget under lukket punkt 
 
Intet at orientere om 
 
Intet at orientere om 
 
Intet at orientere om 
 
Daglig leder skal også på kursus når vedkom-
mende starter. 
 
Intet at orientere om. 
 
Intet at orientere om 
 

06/06.11 
Meddelelser fra medarbejderne 

06/06.11 
Intet at orientere om 

06/06.12 
Meddelelse fra kateket 

06/06.12 
Intet at orientere om 

06/06.13 
Meddelelse fra præsterne 

06/06.13 
Carsten orienterede om vores Drop in dåb, og 
at konfirmationer er gået godt. 

06/06.14 
Nyt fra menighedsplejen 
 

06/06.14 
Intet at orientere om 
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 06/06.15 
Orientering fra formanden: 
Indbydelse til Landemode i Roskilde Stift den 19. 
juni kl. 10. 
Bilag 

06/06.15 
Arne orienterede.  

06/06.16 
Eventuelt 
 

06/06.16 
Intet at orientere om 
 

 
Afslutning på 1. første halvår 

 

Næste møde den 14. august 2019 
 
Møde sluttede kl. 20.39 
 
Arne Nielsen 
Referent Anne-Marie Andersson 

 
 

 


