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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 24. august i Solrød Strandkirke 
 
Der er spisning kl. 17.30. 
Mødet starter kl. 18.00.  
 
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfor-
trædere tilmelder sig til Jacob Brock og kordegn. 
Hvis man ikke ønsker at deltage i spisnin-
gen, bedes I give besked om dette. 

 
Fraværende med afbud: Vibeke D., Pia Jun-
ker, Poul Ellerød, Carsten Mølgaard Hansen, 
 
 
 
 
Deltager: Annette F., Vibeke T.  
Kirsten Thyboe og Anna Hansen indkaldt som 
suppleant. 
Tilhører udefra deltog, og forlod lokalet kl. 
21.30 inden det lukkede pkt. 24/08.12 
 

 
Da der er afstemning, kan suppleanter blive 
indkaldt til dette møde. 

Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

24/08.01 
Godkendelse af dagsorden. 
 

24/08.01 
Enstemmigt menighedsråd godkender dagsor-
den. 

24/08.02 
Godkendelse af indtrædelse af 1. suppleant Kurt 
Hatting i stedet for Arne Nielsen i menighedsrådet 
pr. den 1. august 2021 
 

24/08.02 
Enstemmigt menighedsråd godkender at 1. 
suppleant Kurt Hatting indtræder i menig-
hedsrådet i stedet for Arne Nielsen. 

24/08.03 
 
A) Valg af næstformand. 
Skriftlig afstemning 
B) Valg af medlem til valgbestyrelsen. 
 

24/08.03 
Tilstede er 11 stemmeberettigede. 
Forslag: Inge Bonnesen 
A)9 stemmer på Inge Bonnesen  
2 blanke stemmer 
Inge Bonnesen blev valgt til næstformand 
B) Ane Arnbjerg blev valgt til valgbestyrelsen. 
 
 

24/08.04 
Godkendelse af 2. kvartals kvartalsrapport 

Bilag 

24/08.04 
Ole orienterede. 
2. kvartalsrapport blev godkendt af enstem-
migt menighedsråd, og blev underskrevet på 
mødet. 

24/08.05 Orientering 
Budget/forbrug pr. den 31. juli 2021. 

Bilag følger 

24/08.05 
Ole orienterede omkring økonomien. De fleste 
udvalg har brugt mindre end budgetteret pt. 
pga. corona. 
Men der er også udvalg der har brugt mere 
end budgetteret. 
Vi skal være påpasselige med økonomien re-
sten af året. 
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 24/08.06 Beslutningspunkt 
Ansøgning om flere midler til kirkegården 

Bilag 

24/08.06 
Ole foreslår at kirkegården får tildelt yderli-
gere 100.000, - kr. af den lokale pengere-
serve. 
Større reparationer og nyanskaffelser må 
vente til 2022. 
Dette er vedtaget af enstemmigt menigheds-
råd. 

24/08.07 Beslutningspunkt 
Fordeling af kompetencer mellem budgetsamråd, 
provstiudvalg og menighedsråd. 

A) Budget 
B) Personalenormeringer 

Bilag 

24/08.07 
Jacob orienterede. 
A) Jacob foreslår, at provstiudvalget forsætter 
med at fordele midlerne. 
Godkendt af enstemmigt menighedsråd. 
B) Jacob foreslår, at MR forsat står for perso-
nalenormeringerne i sognet. 
Godkendt af enstemmigt menighedsråd. 
 

24/08.08 Beslutningspunkt 
Samarbejdsaftale om fælles anlægspulje. 

Bilag 

24/08.08 
Jacob orienterede.  
Ole anbefaler, at vi tiltræder den fælles an-
lægspulje. 
Enstemmigt menighedsråd går med i den fæl-
les anlægspulje, under forudsætning af at vi-
kan udtræde igen. 
 

24/08.09 Beslutningspunkt 
Valg af kandidater til opstilling til Provstiudvalget 
 
 

24/08.09 
Jacob orienterede. Jacob foreslår Arne Niel-
sen som kandidat. 
Enstemmigt menighedsråd tiltræder Arne  
Nielsens kandidatur. 
Så mange som muligt opfordres til at møde 
op i morgen i Johanneskirken. 

24/08.10 Beslutningspunkt 
Stillingsbetegnelse og overordnet indhold af den 
fremtidige kateket-stilling 

Bilag 

24/08.10 
Inge orienterede. Charlotte orienterede ved-
rørende ansættelsesproceduren. Det besluttes 
at ansættelse start ændres til 1. januar 2022. 
Der var en god snak om stillingsbetegnelsen. 
Indholdet i stillingen er det samme som den 
tidligere kateket arbejdede under. 
Enstemmigt menighedsråd godkender dels 
indholdet i stillingen og dels stillingsbetegnel-
sen: Kirke-og kulturmedarbejde. 
Personaleudvalget har mulighed for at komme 
med en mere mundret stillingsbetegnelse. 

 Jacob beslutter at pkt. 24/08.12 rykkes 
til slut på mødet og bliver et lukket 
punkt. 

24/08.11 Beslutningspunkt 24/08.11 
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 Pavillon – Har vi travlt med at få den eller får vi 
først brug for den efter nytår? 

Bilag 

Jacob orienterede om bl.a. at processen fra 
start til de står der, er på 9 uger. Pavillonen 
kan ses i Kastrup, og en lille gruppe tager ud 
og kigger på pavillonen. Enstemmigt menig-
hedsråd er enige om, at udskyde opstillingen 
af pavillonen, så den er klar senest til januar 
2022. 
Behovet for inventar afdækkes inden januar 
2022. 

24/08.12 Beslutningspunkt 
Godkendelse af svarbrev til gravstedsejer. 
Vedlagt som bilag er: 
A) Mailkorrespondancen 
B) Udkast til svarbrev 

Bilag 

24/08.12 
Lukket pkt. rykkes til sidst på mødet 
Kirsten B orienterede. 
Enstemmigt menighedsråd tiltræder udform-
ningen af svarbrevet. 
 

24/08.13 Beslutningspunkt 
Ny tovholder for babysalmesang i Solrød Sogn øn-
skes. 

Bilag 

24/08.13 
Inge orienterede, og anbefalede at vedkom-
mende er en der har sin gang i huset i hver-
dagen. 
Annette Forsberg er ny tovholder for babysal-
mesang. Præsterne kommer ind og drikker 
kaffe med forældrene, når det passer ind. 
Tak Inge for indsatsen. 

24/08.14 Beslutningspunkt 
Ansøgning fra OA om lån af lokaler 

Bilag 

24/08.14 
Jacob orienterede.  
Vibeke T. orienterede omkring belægningen i 
lokalerne. Vibeke T foreslår de kan komme 
om mandagen. 
Enstemmigt menighedsråd vil gerne stille lo-
kalerne til rådighed - dog om mandagen. 
Jacob svarer OA på deres henvendelse. 

24/08.15 Orientering 
Ansøgning til biskoppen om at holde én i stedet 
for to søndagshøjmesser 

Bilag 

24/08.15 
Jacob orienterede. 

24/08.16 Orientering 
Den aktuelle Covid 19 situation 
 

24/08.16 
Vibeke T orienterede. I Solrød sogn fortsæt-
ter vi med at tørre kontakt flader af, dog ikke 
i kirken medmindre der er tid til det, og lufter 
ud. Vi beholder spritstander og holder af-
stand. 
Tirsdagscafeen har et maks. antal på 50 per-
soner indtil jul. 
Der er taget tiltag af forskellige art til sikring 
af personalet 
Charlotte orienterede omkring nadveren i 
gudstjenesten, og der fortsættes med corona 
nadver indtil efter efterårets konfirmationer. 
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 Der var en snak omkring afholdelse af større 
forsamlinger i kirken og hvordan vi håndterer 
situationen. 
 
 

24/08.17 Orientering 
Håndtering af seksuel chikane. 

Bilag 

24/08.17 
Jacob orienterede. 

24/08.18 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater: se på hjemmesiden under ”Om sognet 
→ Adgang for MR”) 
 

24/08.18 
 

Aktivitetsudvalg 
 

Jacob indkalder til et nyt møde og der skal 
findes en ny formand. 

Tirsdagscafeen 
 

Evy orienterede. Indtil jul skal man tilmelde 
sig og ikke mindst huske at melde fra. 
Det var en hyggelig eftermiddag sidste tirs-
dag 
3 har spurgt, om de må købe de gamle høj-
skolesangbøger. Enstemmigt menighedsråd 
tiltræder, at man kan overtage en af de 
gamle højsangskolebøger imod en donation til 
kollekten. 
Evy anmoder om at få rykket starttidspunktet 
til kl. 13 i stedet for kl. 14 gældende fra ja-
nuar 2022. Personaleudvalget kigger på mu-
lighederne. 

Gudstjenesteudvalget 
 

Vibeke T orienterede om familiegudstjene-
sterne, og hvordan huset støtter op omkring 
gennemførelsen af familiegudstjenesterne. 
Lige så snart der er luft hos præsterne starter 
aftensgudstjenesterne i Solrød kirke. 
Inge B orienterede omkring Høstgudstjene-
sten i Solrød Kirke., og opfordrede til, at der 
blev sat en annonce i medierne. Annette for-
søger at få en pressemeddelelse i medierne. 

Kirke-kirkegårdsudvalget 
 

Kirsten B orienterede bl.a. omkring P-pladsen 
ved Annexkirkegården. Der er et nyt møde 
den 10. september omkring projektet med 
kommunen. Grete og Kirsten B deltager, og 
der tages kontakt til Stiftets jurister. 

Personaleudvalget 
 

Inge B. orienterede omkring ansættelsessam-
tale omkring kirketjenerstillingen. 

Pr-udvalg 
 

Intet nyt. 

Præstegårdsudvalg 
 
 

Ole orienterede omkring pasning af haven 
ved præstegården Den lille gade. 
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 Økonomiudvalg 
 

Ole orienterede omkring et snarligt møde, 
dog efter budgetsamrådet. 

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 

Kirsten B. og Vibeke T orienterede bl.a. om-
kring den skridsikre rist ved kordegne døren, 
og flagstangen ved Solrød kirke. 

Provstiudvalget 
 

Jacob orienterede om det snarlige budget-
samråd.  
 

24/08.19 
Orientering fra medarbejderrepræsentanten 
 

24/08.19 
Intet nyt 

24/08.20 
Orientering fra præsterne 
 

24/08.20 
Charlotte orienterede. 

24/08.21 
Orientering fra menighedsplejen 
 

24/08.21 
Anna orienterede. Måske opstart af Fredags-
træf. 

24/08.22 
Orientering fra formanden. 
Stiftsdag 2021: lørdag den 11. september - tilmel-
ding senest den 25. august til Anne-Marie 

Bilag 

24/08.22 
Kurt takker for gaven til hans fødselsdag. 
Jacob var til jubilæum i Jersie sognehus. Ole 
og Jacob var til orientering hos et eksternt 
regnskabs firma. 
Ingen deltager i Stiftsdagen 2021 fra Solrød 
sogn. 
 

24/08.23 
Eventuelt 
 
 
 
 

24/08.23 
Ole orienterer om at der er Landsbyens dag, 
så Ole foretager en rundvisning i kirken lør-
dag. 
Der skal arbejdes med bordopstillingen da 
mange ikke kan høre hvad der bliver sagt. 
Charlotte orienterede omkring Solrød Strand-
kirke bliver 40 år i 2022. 

Næste møde er den 21. september 2021. 
Mødet sluttede kl. 21.35 
 
Jacob Brock 
Referent Anne-Marie Andersson 

 

 


