
Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde 

 Den 9. juni 2021  Blad nr. 1 

                                                                                           
Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 9. juni i Solrød Strandkirke 
 
Mødet starter kl. 18.00.  
 
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfor-
trædere tilmelder sig til Arne Nielsen og kordegn. 
Der vil ikke være spisning 
 

 
Fraværende med afbud: Poul Ellerød 
 
 
 
 
Deltager: Annette F., Vibeke T. Anne-Lise N. 
(forlod mødet kl. 18.23), Anna Hansen 
 
Stedfortræder: Kirsten Thyboe 
 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

09/06.01 
Godkendelse af dagsorden. 

09/06.01 
Dagsorden godkendt af enstemmigt menig-
hedsråd. 

09/06.02 
Godkendelse af budget 2022 
Bilag (følger - udsendes direkte fra Ole) 

09/06.02 
Ole Rathmann orienterede, at det har været 
en lang proces, og her til sidst, er der sket 
nogle justeringer (personaleomkostninger), 
og de justerede papirer blev udleveret på mø-
det af Ole Rathmann. 
Der sættes penge af (anlæg) til en grundig 
undersøgelse af indeklimaet i Solrød Strand-
kirke og sognegården (varmeanlæg og kloak). 
Supplerende tekst blev indsat under ”Supple-
rende forklaring til budgettet” 
 
Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 
68543916, Budget 2022, , Bidrag budget afle-

veret d. 09-06-2021 18:17 godkendt af et en-
stemmigt menighedsråd 

09/06.03 
Godkendelse af at Arne Nielsen udtræder af me-
nighedsrådet pr. 31. juli 2021 

09/06.03 
Enstemmigt menighedsråd godkender at Arne 
Nielsen udtræder. 

09/06.04 
Godkendelse af indkøb af minitraktor/truck til kir-
kegården 
Bilag 

09/06.04 
Kirsten B orienterede omkring tilbuddene. 
Der ansøges midler til en el-truck (grøn kirke) 
i 5% midlerne i provstiet, hvis dette ikke god-
kendes, så søges der om penge til en diesel 
traktor. Det godkendes af et enstemmigt me-
nighedsråd at der må indkøbes en trak-
tor/truck. 
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 09/06.05 
Drøftelsespunkt: 
Hvordan skal vores serviceniveau være fremover, 
angående fortæring og mandskab i kirken og sog-
nehuset. 

09/06.05 
Pia Juncker orienterede om en oversigt, som 
hun har udarbejdet, over hvordan vores ser-
veringer i kirken er – med tallerken eller 
uden. Oversigten blev uddelt på mødet. 
Skemaet kan vise dels hvad vi serverer dels 
hvor meget personale, det kræves til den 
specifikke servering. 
Der var en god snak omkring bordet. 
Pia Juncker taler med de implicerede inden vi 
lægger os fast på et serviceniveau. 
Punktet kommer på mødet i august. 

09/06.06 
Orientering om Budget/forbrug d.d. 

09/06.06 
Ole Rathmann orienterede. Vi balancerer bud-
getmæssigt, men der manes til besindighed 
resten af året - økonomisk. 
Arne Nielsen forlod mødet kl. 19.00 og 
næstformand Jacob Brock overtog mø-
deledelsen 

09/06.07 
Orientering om den aktuelle Covid 19 situation 

09/06.07 
Vibeke T. orienterede dels omkring flere del-
tagere ved arrangementer i menighedsloka-
lerne dels at der har været 2 personaler, der 
har været i nærkontakt og derfor har været i 
isolationen. 

09/06.08 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 

09/06.08 
 

  
Aktivitetsudvalg 
 

Jacob B orienterede, at næste møde er efter 
sommerferien. 

Tirsdagscafeen 
 

Evy Jørgensen orienterede omkring foredra-
get den 8. juni 2021, det var en succes. 
 

Gudstjenesteudvalget 
 

Carsten orienterede omkring streaming og 
udstyret er bestilt til Solrød Strandkirke. Car-
sten foreslog, at vi undersøger om mulighe-
den for at nogen kunne komme og streame 
fra Solrød Kirke til konfirmationer i 2021. 
Dette arbejdes der videre med. 
 

Kirke-kirkegårdsudvalget 
Syn 
 

Kirkesyn udløste ændring af anlæg 2022. 
Møde d. 15/6 ang. varme-/klimaproblemer i 
SSK.  
Forsinkelse mht. sikring af gravsten.  
Flytning af urne.  
Menighedsrådet godkender flytning af urne 
fra Solrød til anden kirkegård. 
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 Breve sendt ud ang. misligholdelse af grav-
steder.  

Personaleudvalget 
 

Vi talte om de samlede lønninger, der stiger 
3% til næste år pga. overenskomsterne. 
Kirketjenersituationen: Vi mangler pludselig 
en fuldtidsmedarbejder. Vi satser på at an-
sætte en vikar i 4 måneder.  
Lovpligtigt medarbejdermødet er afholdt, og 
medarbejderne havde efterfølgende en perso-
naletur til Rhododendron-parken ved Gammel 
Køge Gård. 
Vi godkender indstilling om, at minikonfirman-
der går tilbage til den "gamle" ordning. Have-
arbejde i præstegårdshave i Den lille Gade. 
Personalehåndbogen opdateres snarest, her-
under grunde til nødvendig bortvisning. 

Vibeke T. tilføjer, at der er en vikar til kirke-
tjenerstillingen. 

Pr-udvalg 
 

Marianne T. orienterede, at mailsystemet 
kommer i gang i næste uge. 

Præstegårdsudvalg 
 

Ole R. orienterede omkring, at der arbejdes 
på en løsning på præstegårdshaven Den lille 
Gade 

Økonomiudvalg 
 

Ole R. orienterede omkring bl.a. økonomien 
vedrørende streaming og opsætning af pavil-
lon. 

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 

Miljøhuset kommer fredag den 11. juni 2021. 
Følgende blev valgt som arbejdsmiljørepræ-
sentanter på det årlige medarbejdermøde: 
Mette-Malene i Solrød Strandkirke og Thyge 
på kirkegården. 

Provstiudvalget 
 

Intet nyt 
 

09/06.09 
Orientering fra medarbejderrepræsentanten 

09/06.09 
Annette sagde tak for tilskuddet til personale-
turen. 

09/06.10 
Orientering fra præsterne 
 

09/06.10 
Carsten orienterede om, at mødet med Solrød 
kommune omkring placeringen af konfir-
mandundervisningen, er rykket til september. 
Vi har haft nogle dejlige arrangementer bl.a. 
2. pinsedag og Fællessang i haven. 
Mona og Charlotte orienterede omkring Stift 
præstestævnet. 
Carsten orienterede, at der er en del rådig-
hedstjenester i provstiet. 

09/06.11 
Orientering fra menighedsplejen 
 

09/06.11 
Anna Hansen orienterede omkring diverse ar-
rangementer der hører under 
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 menighedsplejen. Butikken går godt, men der 
kan godt bruges flere hænder. 

09/06.12 
Orientering fra formanden. 
 

09/06.12 
Jacob Brock orienterede omkring en sommer-
sammenkomst i 25. juni kl. 14-17. 
 

09/06.13 
Eventuelt 
 

09/06.13 
Evy Jørgensen udfordringer med foredrags-
holders placering og feedback i mikrofoner og 
højtaler. 
Jacob tager fat i Oticon, da han ved hvad ud-
fordringen er.  

Næste møde er den 24. august 2021. 
Mødet sluttede kl. 20.33 
 
Arne Nielsen/Jacob Brock 
Referent Anne-Marie Andersson 

 

 


