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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 20. april (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: Kirsten B. 
 
 
 
 
Deltager: Annette F., 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

20/04.01 
Godkendelse af dagsorden. 

20/04.01 
Dagsorden godkendt med ændring af tekst i 
pkt. 20/04.03 til ”Ønske om godkendelse af 
en ny formulering af vores visioner” 
Samt indsættelse af ekstra pkt. under 
20/04.08 B) Godkendelse af kvartalsrapport 
1. kvartal. 
 

20/04.02 
Godkendelse af ansøgning til biskoppen, om at 
gøre nuværende dispensationsordning vedrørende 
minikonfirmandforløb permanent. 
Bilag 

20/04.02 
Carsten orienterede, og præsterne og kateket 
anbefaler, at vi forsætter med opdelingen af 
minikonfirmandundervisningen over 3., 4. og 
5. klasser. 
Enstemmigt menighedsråd vedtager at ansøg-
ningen sendes til biskoppen 

20/04.03 
Ønske om godkendelse af en ny formulering af 
vores visioner 

Bilag 

20/04.03 
Marianne redegør for den nye formulering ud-
adtil af vores visioner. 
Der var en god snak på kryds og tværs. 
Punktet tages med på mødet i maj. 

20/04.04 
Godkendelse af en af løsningerne til dåbshandlin-
ger under covid 19 restriktionerne. 
Bilag 

20/04.04 
Carsten: Selv om der åbnes mere op fra den 
21. april er pkt. stadigvæk aktuelt. 
Menighedsrådet forstår godt hvor vanskeligt 
det er i denne tid med alle dåbene, men hå-
ber at præsterne og kordegnen finder en løs-
ning der er bedst muligt. 
 

20/04.05 
Godkendelse af udendørshandlinger under covid 
19. 
Bilag 

20/04.05 
Charlotte orienterede omkring muligheden for 
udendørs handlinger. Inge mener at dåben 
skal foregå i haven ved strandkirken, og ikke 
hjemme. 
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 Med det næste trin i genåbningsplanen (21. 
april 2021) er det bedre at foretage handlin-
gen inde i kirken. 
Personaleudvalget tager opgaven med uden-
dørs vielse med på deres næste møde (mate-
riale, personale) 

20/04.06 
Godkendelse til at arbejde videre med udbedring 
af lokalemangel ved at leje pavilloner. 
Bilag 

20/04.06 
Arne orienterede omkring udfordringen om-
kring vores lokale mangel. 
Er løsningen at leje en pavillon?  
Der var en god snak omkring udfordringen 
med lokalerne, og forskellige løsningsmodeller 
blev bragt på banen. 
Enstemmigt menighedsråd indstiller at Arne-
arbejder videre med leje af pavillon. 
 

20/04.07 
Godkendelse af ekskursion inden køb af udstyr til 
streaming 
Bilag 
 

20/04.07 
Inge orienterede omkring forslaget. Inge fo-
reslår et besøg i Vejleå kirken, Ishøj (Michael 
Rønne Rasmussen eller Havdrup kirke – det 
er tættest på geografisk). 
K-K udvalget kommer med forslag til datoer 
for et besøg i et af de sogne som streamer på 
nuværende tidspunkt. 
 

20/04.08 
A) Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal. 
Bilag ligger under intern info. 
B) Budget 2022 
Bilag følger 

20/04.08 
A) Enstemmigt menighedsråd godkender 
kvartalsrapporten for 1. kvartal. 
B) Ole orienterede. Vores totale ramme er et 
budget som er lige så reduceret som budget 
2021. Der arbejdes på et budget 2022, der er 
knap så reduceret. 
Ole udarbejder en opstilling over budget 2021 
contra reduktion af budget 2021, som udsen-
des til menighedsrådet. Udvalgene skal ud-
færdige en prioriteret liste over aktivite-
ter/hvad udvalgene skal bruge af økonomi til 
maj mødet/budget 2022. Vi taler mere om 
dette, når vi mødes fysisk på maj mødet. 

20/04.09 
Oplæg ved formanden omkring opgave- og an-
svarsfordelingen mellem daglig leder, præster og 
menighedsråd. 

20/04.09 
Arne orienterede omkring et besøg af prov-
sten til vores menighedsråd. På maj mødet 
deltager provsten -varighed:3 kvarter. 
Der skal arbejdes med fordelingen af opgave- 
og ansvarsfordeling evt. med en ekstern vej-
ledning. 

20/04.10 
Orientering om den aktuelle Covid 19 situation 

20/04.10 
Arne orienterede omkring genåbningen fra 
21. april. Restriktionerne rulles tilbage til de 
restriktioner vi havde før december 2021. 
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20/04.11 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 

20/04.11 
Klumme fra udvalgsformænd skal helst 
komme så tidligt som muligt, dog senest 
dagen efter afholdelsen af menigheds-
rådsmødet. 

  
Aktivitetsudvalg 
Charlotte udtræder og Mona træder ind 

Aktivitetsudvalget holdt møde 14 april. 
Vi lagde sidste hånd på kommissoriet og det 
kommer til godkendelse i MR næste gang. 
Vi diskuterede hvordan vi får flere mænd til at 
interessere sig for kirken - og om vi kan tillade 
os at reklamere for en eventuel ren mandeak-
tivitet. Det er dog noget vi tidligst kan rykke på 
næste år. 
Kommende aktiviteter: 
Begyndelsen af juni: Fællessang i haven - en 
pavillon, et elklaver et par højtalere og så ser 
vi, hvad der sker 
Søndag 3 oktober, eftermiddag: "Danser med 
orglet" - firhændig orgelkoncert med Vibeke 
Astner og Anne Kirstine Mathiesen 
Tirsdag 26. oktober kl 19: Sofie Münster: 
"Forstå din teenager" - forfatter, udgiver af 
forældremagasinet Nordic parenting, foræl-
drerådgiver på GO' Morgen Danmark, var 
med til at få DrengeAkademiet under Løkke-
Fonden i luften. 
Lars ser på muligheden for en sangaften, evt. 
med kor i efteråret. 

Marianne udtræder af udvalget. 

Tirsdagscafeen 
 

Evy orienterede omkring opstart af Tirsdags-
cafeen. 
Kaffe udenfor den 11. maj i haven. 
Foredrag 8. juni hvis der er åbnet mere op 
(30-40 personer). 

Gudstjenesteudvalget 
Mona træder ind 

Carsten orienterede omkring præsternes ar-
bejde med liturgi. 
 

Kirke-kirkegårdsudvalget 
 

Kalkning m.m. af SK er ved at være færdig. 
Kalibrering af præstemikrofoner d. 22/4 udsat. 
Vindueskit udvendigt efterses, når temperatu-
ren tillader det. Maler har fået besked om da-
toer for konfirmationer og giver besked, når 
arbejdet går i gang. 
Møde på kirkegården d. 7/4. 
Materialegården mangler plads og trænger til 
renovering. 
Bed omkring birk ved flagstang v. SSK bliver 
beplantet med lav hvid høstanemone og hvid 
Karen Blixen rose. 
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 Kirkesyn onsdag den 2. juni 2021 kl. 16- tids-
plan følger 

Personaleudvalget 
 

Vi har ansat Doris Lukowski i den opslåede 
20 timers kirketjenerstilling pr. 1. juni. 
Daglig leder arbejder på en stillingsbeskri-
velse for PR-medarbejder på baggrund af An-
nettes nuværende arbejde, og hun arbej-
der også på et oplæg til regelsæt for medar-
bejdernes deltagelse i udvalgsarbejde.  
Personalehåndbogen skal ajourføres, så 
snart, det kan nås. 

 

Pr-udvalg: 
Charlotte træder ind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grete Kristensen 
Ønsker anden avis til kirkens annoncering. 
Bilag 
 

Holdt møde den 23.3. 

• Vi har lavet et forslag til reviderede vi-
sioner.  

• Vi tjekker muligheden for mail-service 
til borgerne, fordi det giver os mulig-
hed for at få information ud mere di-
rekte til modtagerne. Investeringen er 
100-150 kr pr måned og meget af ma-
terialet til nyhedsbrevene er noget An-
nette laver i forvejen, så det meste 
kan kopieres over. Vi forestiller os i 
første omgang at dele informationen 
op i 4 grupper: Månedsannonce, Bør-
nefamilier, Gudstjenester (temaguds-
tjenester og særlige events såsom fo-
redrag og koncerter).  

• Vi vendte samarbejdet med lokalavi-
sen – hvor mange ser rent faktisk vo-
res indlæg? Kan vi stå inde for redak-
tørens ret markante holdninger? Kan 
vi bruge pengene bedre på andre fron-
ter? 

• Hjemmesiden – vi ser på hvilke emner 
vi bør prioritere: tekster der skal skri-
ves om, rykkes rundt eller tyndes ud i. 

• Webtilgængelighed er et lovkrav og vi 
er i gang med at implementerer det. 
 

Næste møde den 4. maj 
 

 
Pr-udvalget arbejder med en anden mulighed 
for annoncering (avis) 
Annette orienterede omkring mulighederne 
for annoncering i en anden avis. Mere info på 
mødet i maj. 

Præstegårdsudvalg 
 

Ole orienterede omkring diverse arbejder på 
Den lille gade 

Økonomiudvalg Ole orienterede fra udvalgets møde. 
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  Vi skal være varsomme med at bruge alt for 
mange penge. 
 

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 

Ikke haft møde endnu. Chris er stoppet i ud-
valget og Mette-Malene vil gerne stoppe. Nye 
medlemmer skal findes. 

Provstiudvalget 
Valg til provstiudvalg ultimo 2021 

 
Kandidat ønskes. 
Ros fra Carsten til Arne for hans indsats i 
provstiudvalget. 

20/04.12 
Orientering fra medarbejderrepræsentanten 

20/04.12 
Annette har rundsendt et billede af en bænk 
til haven. 
Der var en vis nervøsitet, for hvem der kom-
mer til at bruge bænken. 
Mona synes vi skal forsøge at sætte bænken 
op og se hvad der sker. 
Sagen overdrages til K-K udvalget 

20/04.13 
Orientering fra præsterne 
 

20/04.13 
Carsten orienterede omkring påske arrange-
mentet med bla. Korset, og må det blive stå-
ende eller skal det fjernes? Sagen overdrages 
til K-K udvalget. 
Charlotte orienterede om at der måske kom-
mer en praktikant i Solrød sogn (præst) 

20/04.14 
Orientering fra menighedsplejen 
 

20/04.14 
Intet nyt 

20/04.15 
Orientering fra formanden. 
Invitation til virtuelt møde i Provstiet 28. april kl. 
19-21. 
Bilag 
Skoletjenesten Skibet 
Bilag 

20/04.15 
Arne orienterede. 
 
 
 
Præsterne finder ud af hvem af dem der ta-
ger med (Charlotte eller Mona). Menigheds-
rådsmedlem findes inden næste møde, eller 
ved næste møde. 
 
 
Charlotte forlod mødet kl. 21.15 

20/04.16 
Eventuelt 
Mails mellem menighedsrådsmedlemmer ect. 
Bilag 

20/04.16 
 
Jacob lægger op til at man overvejer om man 
skal svare til alle eller kun til afsender. 
Vibeke meget enig med Jacob og Marianne. 
Marianne: tænk over hvem du svarer -alle el-
ler kun afsender. 

Næste møde er den 18. maj 2021 i Solrød Strand-
kirke fysisk 
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 Mødet sluttede kl. 21.30 
 
Arne Nielsen 
Referent Anne-Marie Andersson 

 


