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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til det 
konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 
23. november 2016 i Solrød Strandkirke, mødet 
begynder kl. 19.30. 
 
Rundvisning i Solrød Strandkirke fra kl. 19,.                
 
Afbud bedes meldt til kontoret snarest muligt, da 
stedfortræderne skal indkaldes ved afbud. 

 
Fraværende med afbud:  
Hans, 
 
 
Dorit Kolind indkaldt som stedfortræder. 

 Fraværende uden afbud: 

  

Dagsorden:  
  

23/11.01 
Godkendelse af dagsorden. 
 

23/11.01 
Dagsorden godkendt med ekstra udvalg 
(præstegårdsudvalget) under pkt, 23/11.17. 
 

23/11.02 
Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valg-
barhed (jf. valgloven § 3 og menighedsrådsloven 
§ 6 stk.2) 
 

23/11.02 
Alle opstillede kandidater er valgbare. 

23/11.03 
Underskrivelse af menighedsrådsløftet, (jf. menig-
hedsrådsloven § 7) 
 

23/11.03 
Menighedsløftet blev underskrevet af de nye 
medlemmer samt stedfortrædere. 

23/11.04 
Valg af formand 2016-2017 skriftlig afstemning, (jf. 
§ 8 stk. 1) 

23/11.04 
12 stemmer på Arne Egun Nielsen 
0 blanke 
 

23/11.05 
Valg af næstformand 2016-2017 skriftlig afstem-
ning, (jf. § 8 stk. 2) 

23/11.05 
12 stemmer på Ole Rathmann 
0 blanke 
 

23/11.06 
Valg af kirkeværge 2016-2017 (jf. § 9 stk. 1) 
 

23/11.06 
15 stemmer på Kurt Hatting 
0 blanke 
 

23/11.07 
Valg af kasserer 2016-2017, (§ 9 stk. 2) 
 

23/11.07 
14 stemmer på Ole Rathmann 
1 blank 

23/11.08 
Valg af kontaktperson og daglig leder 2016-2017, 
(jf. § 9 stk. 5) 
 

23/11.08 
14 stemmer på Leif Ellerbek som både kon-
taktperson og daglig leder. 
1 blank 

23/11.09 
Valg af bygningskyndig 2016-2017 (§ 9 stk. 8) 
 

23/11.09 
15 stemmer på Bo Grunnet Olsson 
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 23/11.10 
Valg af underskriftsberettiget medlem 2016-2017, 
der sammen med formanden bemyndiges til at un-
derskrive dispositioner vedr. fast ejendom og op-
tagelse af lån, (jf. § 9. stk. 9). 
 

23/11.10 
15 stemmer på Ole Rathmann som under-
skriftsberettiget sammen med formanden. 
0 blanke 

23/11.11 
Stående udvalg, Kirke-kirkegårdsudvalg 2016-
2020 (jf. § 17 stk. 1) 

23/11.11 
Kirsten Borritz og Inge Bonnesen. 

23/11.12 
Valg af valgbestyrelse 2016-2020, (jf. valgloven § 
6 stk. 1) 

23/11.12 
Valgbestyrelsen består af Arne Nielsen, Inge 
Bonnesen, Anne Helbo. 

23/11.13 
Valg af formand for valgbestyrelsen 2016-2020 (jf. 
valgloven § 6 stk.1) 

23/11.13 
Arne Nielsen valgt til formand for valgbesty-
relsen. 

23/11.14 
Valg af forretningsudvalg 2016-2020, (Almindelig-
vis formand, næstformand og præster, mødes kun 
ved pludseligt opståede sager, der kræver meget 
hurtig handling). 

23/11.14 
Forretningsudvalget består af Arne Nielsen, 
Ole Rathmann, Charlotte Gravesen, Leif El-
lerbek og Louise Lysholm. 

23/11.15 
Tidspunkt for første menighedsrådsmøde i januar 
2017. 
Forslag: tirsdag d. 10. januar 2017 alt. 
11. januar 2017 i Solrød Strandkirke 
(årsplan fastlægges i januar) 

23/11.15 
Det første møde i januar 2017 bliver den 10. 
januar 2017 kl. 18.00. 
Menighedsrådsmedlemmer melder fra hvis de 
ikke kan komme og stedfortræder melder til 
hvis de deltager. 
1. stedfortræder Dorit Kolind kan ikke komme 
til mødet i januar 2017.  

23/11.16 
Solrød menighedsråds forretningsorden. Vi arbej-
der efter den hidtil gældende, indtil vi har under-
skrevet en ny. 

23/11.16 
Tages op på det først kommende menigheds-
rådsmøde. 

23/11.17 
Kort præsentation af de enkelte udvalg: 
 
Aktivitetsudvalg 
AMG (arbejdsmiljøgruppe) 
Gudstjenesteudvalg 
Personaleudvalg 
PR-udvalg 
Præstegårdsudvalg 
Økonomiudvalg 
 
Egentlig etablering af udvalgene finder sted på 
første ordinære møde i januar. 

23/11.17 
Der blev givet en kort præsentation af udval-
gene. 
 
Egentlig etablering af udvalgene finder sted 
på første ordinære møde i januar. 
 
Leif vil på januar mødet informere om Menig-
hedsplejen og dens opbygning. 
 
 

23/11.18 
Eventuelt 
 

23/11.18 
Intet nyt under dette pkt. 
Mødet sluttede kl. 21. 
 
 

 


