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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde 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: Kirsten Borritz, Char-
lotte Gravesen, Dorit Kolind, 
 
 
 
 
Deltager:  
 

 Fraværende uden afbud: 

  

Dagsorden:  
  

11/04.01 
Godkendelse af dagsorden. 
 

11/04.01 
Dagsorden godkendt. 

11/04.02 
Ændring af vedtægt for kontaktperson. 
Bilag 

11/04.02 
Ændring af vedtægt for kontaktperson god-
kendt af enstemmigt menighedsråd. 

11/04.03 
Godkendelse af anskaffelse og placering af ud-
vendigt skab til hjertestarteren. 
Bilag 

11/04.03 
Anskaffelse af udvendigt skab til hjertestarter 
godkendt af enstemmigt menighedsråd. 
Placeringen af hjertestarterskabet ved hoved-
døren ved siden af den hvide postkasse til-
trådt. 

11/04.04 
Godkendelse af forsøgsordning for minikonfirman-
derne. 
Bilag 

11/04.04 
Louise orienterede. Enstemmigt menigheds-
råd tiltræder at ansøgningen sendes til bi-
skoppen. 

11/04.05 
Orientering om høringer i Solrød Sogn. 
a) Offentlig høring i Solrød by 
Bilag 
 
b) Lokalplan nr. 317.3  
Bilag 

11/04.05 
 
a) Arne orienterede og kontakter Solrød kom-
mune med hensyn til adgangsvejen. 
 
b) Solrød menighedsråd har nogen indsigelse 
imod lokalplan nr. 317.3. 

11/04.06 
Solrød sogns mulighed for at få fat i den yngre del 
af menigheden. Artikel fra Kristelig Dagblad, lør-
dag den 14. januar 2017 side 16. 
Bilag udsendt til mødet den 14. februar 

11/04.06 
Tages op ved en senere lejlighed. 

11/04.07 
Ernæring og kost i Folkekirken 
Bilag udsendt til mødet den 14. februar 

11/04.07 
Anne orienterede. 
Afstemning: For ændring til økologiske linje 2 
stk., 8 stk. imod ændring af økologisklinje og 
2 stemte hverken for eller imod. 
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11/04.08 
Nedsættelse af udvalg til anskaffelse af kunst til 
endevæggene i konfirmandlokalerne. 

11/04.08 
Menighedsrådet er positivt indstillet overfor 
nedsættelse af et ”åbent” kunstudvalg. som 
pt. består af Vibeke og Kirsten B. Hvis man vil 
deltage kontakter man en af dem. 

11/04.09 
Dato for sommerfest 2017 
 

11/04.09 
Fredag den 16. juni 2017 sommerfest ca. kl. 
16.Festudvalg Hans, Iwan Jensen, Evy Jør-
gensen og Inge H. 

11/04.10 
a) Økonomi – Kvartalsrapport. 
Bilag kommer senere 

 
b) Økonomi – Budget 2018. 
Drøftelse af særlige indsatsområder 
(Fortsat fra forrige MR-møde). 
Budgetrammer. 
 

11/04.10 
a) Kvartalsrapport godkendt af enstemmigt 
menighedsråd. 
 
b) Ole orienterede at hovedtallene er uændret 
fra 2017.  
 

11/04.11 
Orientering fra udvalgene: 
(Se sidste nye referat på interne info) 
 
Aktivitetsudvalg 
 
 
 
Gudstjenesteudvalget 
 
Kirke-kirkegårdsudvalget 
 
 
 
 
Personaleudvalget 
 
PR-udvalg 
 
Præstegårdsudvalg 
 
Økonomiudvalg 
 
Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 
Ad hoc udvalg - tilbygning 
------------------- 
Provstiudvalget  
 
 

11/04.11 
 
 
 
Evy Jørgensen orienterede om Tirdagsca-
feen. Sangeftermiddag trækker godt med folk 
(40 personer sidst) 
 
Intet nyt 
 
Orientering om LED belysningen i Solrød 
Strandkirken. Punktet tages op på mødet i 
maj. Udviklingsplanen tages op som pkt. på 
maj mødet. 
 
Kommer under lukket pkt.  
 
Leif orienterede. 
 
Ole orienterede. 
 
Intet nyt 
 
Leif orienterede. 
 
Møde den 20. april 2017 
 
Arne orienterede. Valg til provstiet. Valgmøde 
den 23. august 2017. 
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11/04.12 
Nyt fra visions-udvalget. 

11/04.12 
Louise orienterede om en visionsdag for MR 
og personale. Der arbejdes videre. 

11/04.13 
Nyt fra Pinse på Herrens mark 
Bilag 

11/04.13 
Louise orienterede, og der er valgt emner til 
teltene – vi har valgt ”Luther på Wartburg 
slot”. Næset møde den 20. april. 

11/04.14 
Meddelelser fra medarbejder 

11/04.14 
Pia på digital dødsanmeldelsesregister. Der 
arbejdes på det. 
 

11/04.15 
Meddelelser fra kateket 

11/04.15 
Arne orienterede på vegne af Anita. 

11/04.16 
Meddelelser fra præsterne 
Svar fra biskoppen vedr. nadverritual 
Bilag 

11/04.16 
 
Svar fra biskoppen taget til efterretning.  

11/04.17 
Nyt fra menighedsplejen 

11/04.17 
Leif orienterede. 

11/04.18 
Information vedr. udvidelse af AV løsning 
Bilag 

11/04.18 
Leif og Arne orienterede. Præsterne tager fat i 
Expect for at få en prøve opsætning af det 
trådløse system i kirkerummet. 

11/04.19 
Orientering fra formanden: 
Aftenkursus i DAP 
Bilag 
 
 

11/04.19 
Arne orienterede. 
 

11/04.20 
Eventuelt. 

11/04.20 
Anne uddelte materiale fra Stiftsdagen.  

11/04.21 
Lukket punkt. 

11/04.21 
Anne-Marie forlod mødet kl. 20:57 

Næste møde den 9. maj 2017 
 
 
 
Åbne møde sluttede kl. 20:57 
 
Arne Nielsen 
Referent Anne-Marie Andersson, kordegn 

 
 

 


