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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: Inge H., Hans,  
 
 
 
 
 
Deltager: Kurt Hatting, Anna Hansen 

 Fraværende uden afbud: 

  

Dagsorden:  
  

11/10.01 
Godkendelse af dagsorden. 
 

11/10.01 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af ekstra 
pkt.e) under 11/10.02. 

11/10.02 
Økonomi 

a) Godkendelse af revisorprotokollat af den 
10. september 2017 vedr. årsregnskab for 
2016. 
Bilag 

b) Godkendelse af den uafhængige revisors 
erklæring vedr. årsregnskab 2016 
Bilag 

c) Regnskab/budget. 
Bilag 

d) Godkendelse af kvartalsrapport 3. kvartal 
Bilag 
 
 
 
 

e) Godkendelse af Årsbudget 2018 Bilag  
 

11/10.02 
 

a) Revisorprotokollatet af den 10. sep-
tember 2017 vedr. årsregnskab for 
2016, godkendt af enstemmigt menig-
hedsråd 

b) Den uafhængige revisors erklæring, 
godkendt af enstemmigt menigheds-
råd. 

c) Ole orienterede. 
 
d) Kvartalsrapport 3. kvartal godkendt af 

enstemmigt menighedsråd 
 
 
 
 

e) Årsbudget 2018 godkendt enstemmigt 
af Solrød Sogns menighedsråd, CVR-
nr. 68543916, Budget 2018, Endeligt 
budget afleveret d. 09-10-2017 15:31 

11/10.03 
Ansøgning om lån af lokaler til Nytårskoncert 2018 
Solrød Harmoniorkester. 
Bilag 

11/10.03 
Enstemmigt menighedsråd godkender at det 
er i orden at de låner kirken begge dage. 
Arne skriver til Solrød harmoniorkester 

11/10.04 
Ansøgning om lån af Solrød kirke til velsignelse. 
Bilag 

11/10.04 
Leif kontakter Roskilde stifts jurister. Svar 
kommer med på næste mr møde. 

11/10.05 
Sikring af gravsten på de to kirkegårde i Solrød 
Sogn. 
Bilag 

11/10.05 
Kurt orienterede. 
Sikringen skal foretages hurtigst muligt. 
Gravstedsejerne tilskrives med information 
om sikringen. 
Betalingen dækkes af kirkekassen. 
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 11/10.06 
Klokkeringning i anledning af Reformationen den 
29. oktober 2017 (Charlotte) 
Der arbejdes på følgende: at der ringes 15 min før 
aftensgudstjenesten den 31. oktober 2017, og at 
der serveres hjemmebagt ”Luther lagkage” efter 
gudstjenesten. 
Bilag 

11/10.06 
Charlotte orienterede. 
Punktet tages til efterretning. 

11/10.07 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 
Aktivitetsudvalg 
Tirsdagscafe 

 
Samtalesalon 

 
Gudstjenesteudvalget 
 
Kirke-kirkegårdsudvalget 
Herunder kirkesynet den 12. september 

 
Personaleudvalget 
 
PR-udvalg 
 
Præstegårdsudvalg 
 
 
Økonomiudvalg 
 
Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 
Ad hoc udvalg 
– tilbygning 

 
– vision – bilag 

 
 

 
 
Provstiudvalget 
 

11/10.07 
 
 
 
Intet nyt 
Evy Jørgensen orienterede. Meget glade for 
vikaren til Tirsdagscafeen - sangeftermiddag. 
Vibeke orienterede. 
 
Intet nyt 
 
Kirsten B orienterede. 
 
 
Leif orienterede. 
 
Intet nyt 
 
Intet nyt 
 
Møde om ønsker til budget 2018, inden næ-
ste mr møde i november 
Intet nyt 
 
 
Arne orienterede. Tilbygningen oprettes som 
en sag, afventer Keld Wohlert. 
 
Der arbejdes henimod en visionsdag i 
marts/april 2018. Oplæg kommer til næste 
mr-møde. Der indkaldes til et aktivitetsud-
valgsmøde i november 2017. 
 
Intet nyt 
 

11/10.08 
Meddelelser fra medarbejderne 

11/10.08 
Intet nyt 

11/10.09 
Meddelelse fra kateket 

11/10.09 
Arne orienterede på vegne af Anita. 

11/10.10 
Meddelelse fra præsterne 
 

11/10.10 
Charlotte orienterede om dåbsgudstjenesten i 
september. 
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 11/10.11 
Nyt fra menighedsplejen 

11/10.11 
Intet nyt 

11/10.12 
Evaluering af ”Fritid i Solrød” 

11/10.12 
Charlotte orienterede. Har fået mange evalue-
ringer som er samlet i en mappe. Grete vil 
gerne gå ind projektet ”Fritid i Solrød”. 

11/10.13 
Pinse på Herrens Mark 21. maj 2018 (opstarts 
møde?) 
BIlag 

11/10.13 
Arne orienterede. 
Pinse på Herrens Mark opstartsmøde: Arne 
undersøger Anita og Charlotte spørger An-
nette om de kan tage afsted sammen med 
Grete. 

11/10.14 
Orientering fra formanden: 

• Indbydelse til 15 års jubilæum Menigheds-
plejen - bilag 

• Brev fra biskoppen vedrørende børneatte-
ster - bilag 

• Distriksforeningen: ”Tilpasning af kirkegår-
den med succes” - bilag 

• Provstidag lørdag den 10. marts 2018 kl. 
9-14 (sted tilgår) Tema ”Folkekirken som 
arbejdsplads” – bilag 

• Ordinering af vores nye præst - indsættel-
sesgudstjeneste 

11/10.14 
 

• Arne orienterede 
 

• Arne orienterede 
 

• Arne orienterede. 
 

• Arne orienterede. 
Vigtig dette er også for medarbej-
derne. 

• Ordination den 13. november 2017 kl. 
19 i Roskilde Domkirke med et let 
traktement bagefter. 
Indbydelse til mr medlemmer tilgår. 
Indsættelsesgudstjeneste i Solrød 
Strandkirke 26. november kl. 11 ved 
Carsten Mølgaard Hansen. Familie-
gudstjeneste rykkes til anden dato. 
Afskedsgudstjeneste med Louise til-
går. 
Arne orienterede om samarbejde imel-
lem Solrød Bylaug og kirken om arran-
gementer. Inge og Ole tager kontakt til 
Bylauget. 

11/10.15 
Eventuelt 

11/10.15 
Intet. 

11/10.16 
Lukket pkt. særskilt dagsorden udsendes 

11/10.16 
Anne-Marie og Kurt forlod mødet kl. 20:12 

Næste møde den 21. november 2017 
 
 
 
 
Møde sluttede kl. 20:12 
 
Arne Nielsen 
Referent Anne-Marie Andersson, kordegn 

 
 

 


