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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: Charlotte, Hans, Do-
rit 
 
 
 
 
 
Deltager: Anna 

 Fraværende uden afbud: 

  

Dagsorden:  
  

21/06.01 
Godkendelse af dagsorden. 
 

21/06.01 
Dagsorden godkendt med udleveret bilags 
formulering under pkt. 21/06.03. 

21/06.02 
Godkendelse af dato for syn af kirker og kirkegård 
den 12. september 2017 kl. 16-ca. kl. 19. 
Plan for dagen udsendes senere. 

21/06.02 
Datoen blev godkendt. Dagsorden kommer i 
løbet af ugen. 

21/06.03 
Godkendelse af pleje og udviklingsplan for Solrød 
kirkegård i henhold til bilag. 
Bilag 

21/06.03 
Pleje og udviklingsplan for Solrød kirkegård 
blev godkendt med følgende tilføjelse efter af-
snit 5: Orientering til gravstedsejere pr. brev 
og nyplantning inden udgangen af 2019. Nyt 
bilag lægges ind i bilags folderen. 
 

21/06.04 
Fritid i Solrød 26. august 2017. 

21/06.04 
Arne orienterede. Arne har tilmeldt os. Place-
ring som sidst. Aktiviteter repræsenteret på 
standen kunne være: Sorgkajak, samtalesa-
lon, Tirsdagscafe, konkurrence. Ide-udvalg 
nedsat bestående af: Charlotte, Vibeke, 
Grete, Annette, Evy. Vibeke er tovholder. 

21/06.05 
Ny ansættelse af fuldtidspræst. 
Bilag 

21/06.05 
Arne orienterede om at Louise er deltidsansat 
indtil den nye fuldtidspræst er ansat.  

21/06.06 
Budget/regnskab 2017 
Bilag? 

21/06.06 
Ole orienterede, og der var intet at bemærke 
til regnskabet. 

21/06.07 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 
Aktivitetsudvalg 
Tirsdagscafeen 
 
 
 
 
 

21/06.07 
 
 
 
Intet nyt 
Evy orienterede. Tak fra menighedsrådet for 
det store arbejde som I havde gjort. 
Vibeke orienterede om samtalesalonen. An-
nette foreslog, at et nyt aktivitetsudvalg blev 
nedsat når den nye præst blev ansat. 
Arne indkalder til et møde efter sommerferien. 
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 Gudstjenesteudvalget 
 
Kirke-kirkegårdsudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personaleudvalget 
 
 
PR-udvalg 
 
 
Præstegårdsudvalg 
 
Økonomiudvalg 
 
Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 
 
 
 
 
Ad hoc udvalg - tilbygning 
------------------- 
Provstiudvalget  
 

Intet nyt 
 
Kirsten orienterede om bl.a katafalk, varme-
styring i SK, temperatur kan ikke styres fra 
SSK, men der kan tænde/slukke. Låge ved 
bagindgang repareres ved SK. 
Pleje og udviklingsplan for Solrød kirkegård 
afventer et skitseforslag over afdeling A og B 
Annexkirkegården til gennemkig. 
VVS kommer og tilser handicap toilettet – 
lugtgener. 
 
Leif orienterede.  
 
 
Iwan Jensen orienterede om gravstedsfolder. 
 
 
Ole orienterede.  
 
Intet nyt 
 
Afventer den nye kirketjener før et nyt møde. 
Brandtilsynet var på besøg, og vi blev god-
kendt, og vi fik en god snak om stole og antal 
mennesker i bygningen. Leif sender referat ud 
til næste MR møde. 
 
Intet nyt. 
 
Arne orienterede om Radon undersøgelsen i 
henhold til brev fra Provstiet. 
Information om senior aftaler for medarbejder 
gives videre til kontaktpersonerne. 
Pris og lønudvikling udmeldt fra kirkeministe-
riet på DAP 

21/06.08 
Nyt fra visions-udvalget 

21/06.08 
Det der er sat i gang er aflyst, og tages op ef-
ter sommerferie. Pkt. på mødet i august. 

21/06.09 
Evaluering af Pinse på Herrens Mark 

21/06.09 
Arne orienterede. Til evalueringen: annonce-
res som en familiegudstjeneste.  

21/06.10 
Meddelelser fra medarbejderne 

21/06.10 
Intet nyt. 

21/06.11 
Meddelelse fra kateket 
 

21/06.11 
Intet nyt. Arne orienterede at vi har fået lov til 
en forsøgsordning i minikonfirmandundervis-
ningen. 

21/06.12 
Meddelelse fra præsterne 
 

21/06.12 
Intet nyt 
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 21/06.13 
Nyt fra menighedsplejen 

21/06.13 
Anna orienterede. 

21/06.14 
Orientering fra formanden: 
 

21/06.14 
Inge arbejder videre med Tumlingesang for 
dagplejerne i Solrød kommune, og tager fat i 
Line, præster og medarbejder om, det kan 
lade sig gøre. 
Google street 360 view, fotografering af kir-
kerne tilbud tilsendt, Arne undersøger nær-
mere. 
Invitation til infomøde om de forskellige for-
søgsordninger – DAP (Roskilde den 24. au-
gust) Deltager: Ole, Inge, Anne-Marie afven-
ter besked fra Kirsten og Evy om de kan del-
tage  
Hvordan er det første halvår gået? dejligt med 
disciplinen, godt med reminderen der udsen-
des inden dagsorden skrives, der køres i ring 
nogen gange, mangler hvordan vi vil være 
menighedsråd, for mange gentagelser, hver 
især må begrænse sig, god stemning/hygge-
ligt, MR møder om tirsdagen – ikke så godt 
pga. Tirsdagscaféen, husk bilagsnumrene på 
de bilag der udleveres på mødet, 
Ved deadline til dagsorden skal bilagene 
være der, hvis de ikke er der, kommer de 
med på næste MR- møde. 
Fremadrettet skal de bilag der undtagelsesvis 
udleveres på mødet scannes ind med de an-
dre bilag. 

21/06.15 
Eventuelt 

21/06.15 
Ole orienterede om landsbylauget. loppemar-
ked på parkeringspladsen foran Solrød kirke 
(2. juli, 6. august, 3 september kl. 10-15) 
Kirsten orienterede om skiltning ved Annexkir-
kegården – afslag fra Solrød kommune, der 
arbejdes dog videre med sagen. 
Inge orienterede om kommuneplan med en 
meget kort svarfrist, Inge arbejder videre med 
sagen. 
 

Næste møde den 16. august 2017 
 
 
 
 
Møde sluttede kl. 21.43 
 
Arne Nielsen 
Referent Anne-Marie Andersson, kordegn 

 
 

 


