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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 17. marts (online møde) 
 
Mødet starter kl. 18.00. Jacob B sidder i Sol-
rød Strandkirke fra kl. 17.45 for hjælp 
 
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfor-
trædere tilmelder sig til Arne Nielsen og kordegn. 
Evy og Inge kommer i SSK, hvor vi hjælper med 
tilslutning. 

 
Fraværende med afbud:  
 
 
 
 
Deltager: Annette F., Vibeke T., Anne-Lise 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

17/03.01 
Godkendelse af dagsorden. 

17/03.01 
Dagsorden er godkendt af enstemmigt menig-
hedsråd. 

17/03.02 
Godkendelse af Solrød Sogns menighedsråd, CVR-
nr. 68543916, Regnskab 2020, Udkast. Udskrevet 
d. 08-03-2021 10:26 
Bilag 

17/03.02 
Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 
68543916, Regnskab 2020, Afleveret d. 17-
03-2021 18:16 
 

17/.03.03 
Godkendelse af ny regnskabsinstruks 
Bilag 

17/03.03 
Bilag til regnskabsinstruks er godkendt. 

17/03.04 
Godkendelse af vedtægt for kasserer 
Bilag 

17/03.04 
Vedtægten er godkendt. 

17/03.05 
Godkendelse af opnormering af kirketjenerstillin-
gen. 
Bilag 

17/03.05 
Godkendelse af opnormering af kirketjenerbe-
mandingen med en 20 timers kirketjenerstil-
ling. 

17/03.06 
Godkendelse: Ændring af 2 mødedatoer for 2021 
18. august 
21. september 
Charlotte kan ikke nogen af dagene, og vil derfor 
høre om det kan ændres. 

17/03.06 
Onsdag d. 18. august ændres til tirsdag d. 
24. august. 
Mødedatoen d. 21. september fastholdes. 

17/03.07 
Godkendelse af indkøb af streamings udstyr 
Bilag følger 

17/03.07 
Et stort flertal af menighedsrådet svarer ja til, 
at Solrød Sogn fortsætter med at afsøge mu-
ligheden for streaming. Vi skal have et fær-
digt forslag klar inden sommerferien. 
 
Vi er indstillet på, at vi skal anvende i størrel-
sesorden af 100.000 kr. hvis vi kan løse ud-
fordringer med økonomi, personale og GDPR. 
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 Arne har påtaget sig stafetten og vil sammen 
med Ole og Vibeke T. kigge på de nævnte 
udfordringer. 
 

17/03.08 
Godkendelse af flytning af urner: 
Kirkegårdspersonalet har modtaget forespørgsel 
om flytning af to urner på Annekskirkegården 
a) Den ene ønskes flyttet fra afd. D til Ukendt fæl-
lesgrav.  
b) Den anden ønskes flyttet fra Ukendt fællesgrav 
til afd. E 

17/03.08 
Flytningen af de to urner er godkendt.  

17/03.09 
Godkendelses punkt fra Præstegårdsudvalget: 
Vedr. udvendig maling af Præsteboligen Den Lille 
Gade. Spørgsmålet er om maling af træværk i al-
mue-blå? 
Der vil blive omdelt billede-materiale. 

17/03.09 
Menighedsrådet giver Præstegårdsudvalget 
og præsten tilladelse til i samråd med male-
ren at finde en løsning for malearbejdet af 
træværket med de farvemuligheder der blev 
præsenteret på mødet. 
 

17/03.10 
Orienteringspunkt 
Henvendelse fra Solrød landsbylaug. 
bilag 

17/03.10 
Ole orienterede om henvendelsen. Menig-
hedsrådet er positiv indstillet, men afventer 
henvendelse, når planerne bliver konkrete.  

17/03.11 
Orientering om den aktuelle Covid 19 situation 

17/03.11 
Intet er ændret i forhold til tidligere. 

17/03.12 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 

17/03.12 
 

Aktivitetsudvalg 
 

Holdt møde 11 februar online. 
Vi finder det svært at finde på noget i den nu-
værende situation med nedlukning, som an-
dre ikke allerede har gang i. Vi håber på mere 
almindelige forhold efter sommerferien. Dog 
kan vi konstatere at på grund af sensommer-
konfirmationer er uge 41, 43 og 44 næsten 
de eneste mulige inden Allehelgen og at jule-
tiden så småt begynder. Vi arbejder på et fo-
redrag samt en koncert. 
Næste møde er 14. april. 

Tirsdagscafeen 
 

Afventer tekst fra Evy 

Gudstjenesteudvalget 
 

Carsten informerede om påskens gudstjene-
ster og aktiviteter. 
Skærtorsdag bliver uden middag, og rykket til 
kl. 11.00. 
Påskedag bliver med hornmusik. 
I løbet af påskedagene vil der i haven ved 
Solrød Strandkirke blive sat et påskeløb op, 
som man vil kunne ’løbe’ som kirkekaffe. 
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 Konfirmanderne vil i løbet af ugen også blive 
bedt om at tage løbet, og der vil derudover 
blive ’reklameret’ med det. 
Der arbejdes desuden også på tre ’musikvide-
oer’, der skal lægges på vores hjemmeside, 
og evt. inkorporeres i vores påskeløb. 

Kirke-kirkegårdsudvalget 
 

Maleren har d.d. afsluttet arbejdet i Solrød 
kirke, præstetavlen er opdateret. Herefter fjer-
nes afdækningerne og der gøres rent. Der er 
bestilt delvis nye møbler til Monas kontor. Ny 
gravstedsbrochure er udarbejdet.  
 

Personaleudvalget 
 

1. møde er afholdt. Inge blev genvalgt til for-
mand. Der ligger en vedtægt for udvalget og 
derfor bliver der ikke udarbejdet et kommis-
sorium. Ansættelsesproces i gang, da den ene 
gravermedhjælper har opsagt sin stilling. Fri-
sten for ansøgning er fredag d. 19. marts. 

Pr-udvalg: 
 

Første møde den 23. februar 
Vi ønsker at skabe en endnu bedre kommuni-
kation internt og eksternt 
Mere dialog og bedre service til borgerne via 
Facebook siden, e-mail, hjemmesiden og fy-
sisk 
Vi vil gerne bede MR-medlemmerne om hjælp 
til at dele opslag på Facebook-siden på egen 
væg og/eller i relevante grupper 
Visioner er skrevet til MR og ikke til sognets 
borgere. Derfor ønsker vi de lægges internt, 
når de omformulerede visioner er godkendt af 
MR.  
Første udkast til en kort formulering henvendt 
udadtil: 
”Solrød kirke vil være det naturlige første 
valg, når sognets borgere søger en mening i 
livet 
Vi inviterer alle til at tage del i et aktivt og 
åbent kristent fællesskab 
Vi tilbyder et fundament i livet, både i glæde 
og i sorg 
Vi ønsker at styrke menighedens tro og livs-
ånd  
Vi stiler efter at være en næstekærlig, nær-
værende og miljøbevidst kirke, der er enga-
geret i den verden, vi er en del af” 
Næste møde den 23. marts 

Præstegårdsudvalg 
 

Har været på besøg i de to præstegårde. I 
Den Lille Gade blev der vist rundt inden døre 
og fik indtryk af istandsættelsen før Carsten 
Hansens indflytning; der mangler stadig visse 
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 små detaljer. Uden døre er en tagrende ble-
vet ordnet, men der mangler stadig at blive 
malet, dele af træværket i almue-blå, og to 
vestvendt vinduer mangler at blive udskiftet. 
Der er kontakt til tømrer og maler for at få ord-
net de to sager.  
På Sandbakken fik man forevist huset indven-
digt og udvendigt; der er nogle småting der 
skal ordnes. 
Evy er udtrådt af præstegårdsudvalget; der 
efterlyses et medlem der vil indtræde i udval-
get så det kommer op på tre medlemmer. 

 

Økonomiudvalg 
Orientering om regnskabsstatus pr. 20. februar 
2021 
Bilag følger 

Regnskab 2021 pr. 28 feb. blev præsenteret. 
Det ser pænt ud, men der er lidt høje udgifter 
under kommunikation på grund af indkøring af 
den nye hjemmeside. Lønudgifter til kirkekor 
ligger også noget højt, fordi ikke blot organi-
ster, men også en kormedarbejder, aflønnes 
via denne konto, hvilket ikke var forudset ved 
budgetlægningen. Der er et pænt overskud 
ved udgangen af februar.   
 

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 

Intet nyt 

Provstiudvalget 
Valg til provstiudvalg ultimo 2021 

Honorar til de folkevalgte som blev besluttet 
på sidste MR-møde er godkendt. 
Renoveringen af Solrød Kirke er sendt videre 
til Stiftet. 

17/03.13 
Orientering fra medarbejderrepræsentanten 

17/03.13 
Intet at berette 

17/03.14 
Orientering fra præsterne 
 

17/03.14 
Charlotte og Carsten har inden Monas start 
besluttet en store dåbsdag d. 2. oktober. 
D. 26. marts slutter høringsperioden for even-
tuel ændring af liturgi.  

17/03.15 
Orientering fra menighedsplejen 
 

17/03.15 
Intet at berette 

17/03.16 
Orientering fra formanden. 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i skoletje-
nesten Skibet (kopi er givet til Anita) 
Bilag 
Distriktsforeningen af Menighedsråd: 
Aftenkursus i Den Digitale Arbejdsplads (DAP) 
Bilag (tilmelding til kordegn de meld til samlet) 

17/03.16 
Til repræsentantskabsmødet stiller vi med en 
præst samt et folkevalgt medlem. Interesse-
ret melder tilbage til Arne.  
 
 

17/03.17 
Eventuelt 

17/03.17 
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 Carsten – det har været en fornøjelse at lave 
podcast men også arbejdskrævende. Den 
stopper i første omgang palmesøndag. 
 

Næste møde er den 20. april 2021. 
Mødet sluttede kl.  
 
Arne Nielsen 
Referent Vibeke Terney 

 

 


