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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 18. maj i Solrød Strandkirke 
 
Mødet starter kl. 18.00.  
 
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfor-
trædere tilmelder sig til Arne Nielsen og kordegn. 
 

 
Fraværende med afbud: Vibeke D., Marianne, 
 
 
 
 
Deltager: Annette F., Vibeke T., Provst Anne 
Bredsdorff, Stiftes teologiske konsulent Anita 
Hansen Engdahl. 
 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

18/05.01 
Godkendelse af dagsorden. 

18/05.01 
Dagsorden godkendt af enstemmigt menig-
hedsråd. 

18/05.02 
Møde med provst Anne Bredsdorff. 
Forventningsafstemning samt opgave og ansvars-
fordeling i forbindelse med sognepræst Mona Mø-
berg Larsen 

18/05.02 
Provst Anne Bredsdorff tog referat, og vil bli-
ver eftersendt. 
 

18/05.03 
Godkendelse af en ny formulering af vores visio-

ner. 
Bilag 

18/05.03 
Jacob orienterede omkring den nye korte ind-
ledende visions tekst. 
Menighedsrådet ønsker at følgende: ”et fun-
dament i livet”, omformuleres. 
Udvalget arbejder videre med en omformule-
ring. 
Menighedsrådet godkender formuleringen i de 
to andre korte visionstekster, og at de korte 
tekster kommer på hjemmesiden. 

18/05.04 
Godkendelse af budget 2022 
Bilag (følger - udsendes direkte fra Ole) 

18/05.04 
Budgettet er ikke til godkendelse endnu. 
Godkendes på mødet i juni. 
Arne orienterede, og udleverede bilag på mø-
det. 
Arne anbefaler at Solrød sogns ønsker til mer-
udgifter skal sendes med til provstiet. 
Ole beder udvalgene om at fremsende be-
grundelser til merønskerne inden øko-mødet 
fredag 28. maj 2021.  
Deadline for indsendelse er torsdag den 27. 
maj 2021 kl. 18. 
 

18/05.05 
Godkendelsespunkt: 
Brug af maillister til målrettet kommunikation 
Bilag 

18/05.05 
Jacob orienterede, og et enstemmigt menig-
hedsråd godkender at det afprøves i 1 år. 
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 Men en ajour føring af Personalehåndbogen 
har 1. prioritet. 
Det er en hensigtserklæring at maillisterne 
starter op i efteråret. 
Vibeke og Annette kigger på arbejdstimerne. 

18/05.06 
Godkendelsespunkt: Leje af pavillon/Kirkens Hus 
Bilag 

18/05.06 
Arne orienterede. 
Hvis vi lejer en pavillon, får vi afprøvet om 
Solrød sogn behov for flere lokaler. 
Lån af Kirkens Hus kan give udfordringer da 
alle kommunes konfirmander undervises på 
samme dag/tid. Arne undersøger om der er 
undervisningssammenfald. 
Carsten anbefaler pavillonen, da den giver 
den bedste løsning, og at vi allerede nu søger 
kommunen om tilladelse. 
Enstemmigt menighedsråd godkender at Arne 
undersøger, om vi må sætte en pavillon op. 

18/05.07 
Godkendelsespunkt: 
Livestreaming udstyr fra AV Center 
Bilag 

18/05.07 
Arne orienterede. 
Menighedsråd godkender, at der indkøbes 
livestreaming udstyr fra AV-Center med føl-
gende stemmer: 
8 stemte for  
0 stemte imod 
3 blanke 
Carsten arbejder videre med AV Center. 

18/05.08 
Godkendelse af ”Vedtægt for personaleudvalget” 
samt ”Vedtægt nedlæggelse af kontaktpersonsrol-
len” 
Bilag 

18/05.08 
Inge orienterede. 
Den nye tekst i vedtægterne, godkendes af et 
enstemmigt menighedsråd. 
Bortvisningsgrundene bliver besluttet i Perso-
naleudvalget, og indskrives i Personalehånd-
bogen. 

18/05.09 
Orientering om regnskabsstatus pr. 30. april 2021 
Bilag og yderligere bilag følger 

18/05.09 
Ole orienterede. 
Tallene ser ”pæne ud”. 

18/05.10 
Arbejdsplanlægning 2. halvår – udfordrende 
 

18/05.10 
Vibeke orienterede. 
Udfordringen er corona og nye opgaver, og 
nogle gange at kende omfanget af opgaven – 
hvor mange personale/frivillige der skal bru-
ges til opgaven og med den rigtige varsling. 
 

18/05.11 
Orientering om den aktuelle Covid 19 situation 

18/05.11 
Vibeke orienterede, at der pt. ikke er nogen 
ændringer. 
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 18/05.12 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 

18/05.12 
 

  
Aktivitetsudvalg 
 

Jacob orienterede omkring et ekstraordinært 
afholdt møde omkring budget. 

Tirsdagscafeen 
 

Evy orienterede omkring den første gang 
kaffe møde. 
8. juni er foredrag. 

Gudstjenesteudvalget 
 

Carsten orienterede omkring deres sidste 
møde, og at der pt. ikke er fastlagt aftens-
gudstjenester i Solrød kirke, men der arbej-
des med opstarts dato. 
Sing a long gudstjeneste med ABBA musik 
engang i november, og at der arbejdes med 
at styrke salmesangen. 

Kirke-kirkegårdsudvalget 
Tidsplan for kirkesyn 
Bilag 

Afventer dato fra maler ang. udvendig efterkit-
ning af vinduer i Solrød kirke.  
Møde d. d. på kirkegården med Annemarie 
Lund med henblik på at udarbejde en plan for 
renovering af materialegården.  
Palmesøndag i 2022 fylder Solrød Strandkir-
ken 40 år. 
Enstemmigt menighedsråds godkender at 
Ove indkøber et el- klaver til Solrød Strand-
kirke 9.500, - kr. incl. moms, og at pengene 
tages fra de frie midler. 

Personaleudvalget 
 

Personaleudvalg, orientering: 
Kirkesangers ønske om kompetenceudvikling, 
kursus bevilget. Samtaler med Jacob Wie-
mann 21. maj. Rettelser af ”Vedtægt for per-
sonaleudvalg” og ”Vedtægt for nedlæggelse 
af kontaktpersonrollen og opgavefordelingen 
…….”. Lovpligtigt medarbejdermøde 19. 5. 
om formiddagen og personaleudflugt til Køge 
om eftermiddagen. 

Pr-udvalg 
Avis til annoncering 
Webtilgængelighed 
 

PR udvalgets kommissorium er udarbejdet 
Vi opdaterer kommunikationsstrategi for 2021 
og 2022 
Vi arbejder på løbende at opdatere hjemmesi-
den i forhold til de nye web-regler, indtil da 
vil vi på hjemmesiden advare imod, at den 
ikke er konform endnu. Vi foreslår 25.000 kr. i 
udgifter til Webto.dk for at få tilpasset hjem-
mesiden efter de nye webregler. Medarbejder 
signaturer er tildelt. 
Vores mål er i første omgang at starte med at 
have PR værktøjerne klar, bl.a. brug af mailli-
ster. Derefter vil vi gerne fokusere på at få 
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 flere af sognets borgere til vores gudstjene-
ster, da det er vores dyreste ”arrangement” 
per deltager.  Vores mål er at fordoble antal-
let af kirkegængere indenfor et år.  
En god løsning til kirkens visioner på hjemme-
siden er udarbejdet  
 

Præstegårdsudvalg 
 

Ole orienterede omkring nogle udstående op-
gave ved præsteboligen Den lille Gade. 

Økonomiudvalg 
Forslag om fælles anlægspulje i Solrød Kommunes 
sogne fra 2023 

Arne orienterede om fordelene ved den fælles 
anlægspulje i Solrød kommune.  
 

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 

Arne orienterede om at der skal vælges en ny 
bemanding til gruppen. 
Medarbejder fra Miljøhuset kommer 1. juni 
2021 i Solrød Strandkirke. 

Provstiudvalget 
Valg til provstiudvalg ultimo 2021 
Har Solrød sogn en kandidat 
 

Arne orienterede omkring vigtigheden af mr 
medlemmer i provstiudvalget. 
Solrød sogn har en kandidat. 

18/05.13 
Orientering fra medarbejderrepræsentanten 

18/05.13 
Annette F intet nyt  

18/05.14 
Orientering fra præsterne 
 

18/05.14 
Charlotte fortalt om en lille oplevelse fra søn-
dagsgudstjenesten. 

18/05.15 
Orientering fra menighedsplejen 
 

18/05.15 
Møde i morgen, men ingen deltager fra Sol-
rød sogn. 

18/05.16 
Orientering fra formanden. 
 

18/05.16 
Intet at berette 
 

18/05.17 
Eventuelt 
Høring fra Solrød Kommune vedr. udvidelse af lo-
gistikcenter. 
Bilag 
 

18/05.17 
Arne orienterede. 
 

Næste møde er den 9. juni 2021. 
Mødet sluttede kl. 21.30 
 
Arne Nielsen 
Referent Anne-Marie Andersson 

 

 


