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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 21. september i Solrød Strand-
kirke 
 
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 man give besked om dette. 

 
Fraværende med afbud: Evy, Charlotte, Mari-
anne 
 
 
 
 
Deltager: 
 
 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

21/09.01 
Godkendelse af dagsorden. 
 

21/09.01 
Dagsorden er godkendt med ekstra lukket 
pkt. 21/09.18. 

21/09.02 Godkendelsespunkt 
Poul Ellerød anmoder om at udtræde af Menig-
hedsrådet 

Bilag 

21/09.02 
Enstemmigt menighedsråd godkender at Poul 
Ellerød udtræder af menighedsrådet. 

21/09.03 Godkendelsespunkt 
Indtræden i Menighedsrådet af 1. suppleant Kir-
sten Thyboe 
 

21/09.03 
Enstemmigt menighedsråd godkender at Kir-
sten Thyboe indtræder som menigt medlem i 
menighedsrådet 

21/09.04 Godkendelsespunkt 
a) Revisionsprotokollat 

 
b) Revisionspåtegning 

Bilag 

21/09.04 
a) Revisionens bemærkning er taget til 

efterretning af MR. 
b) MR er bekendt med revisionspåtegnin-

gen 

21/09.05 Godkendelsespunkt 
Opdateret regnskabsinstruks 

Bilag følger 

21/09.05 
Den opdaterede regnskabsinstruks blev god-
kendt af et enstemmigt menighedsråd. 

21/09.06 Godkendelsespunkt 
Udlån af kirken til musikskolen 

Bilag 

21/09.06 
Enstemmigt menighedsråd godkender at ud-
låne kirken til Solrød Musikskole. 
Kirkelukker bliver enten Ole Rathmann eller 
Jacob Brock. 

21/09.07 Beslutningspunkt 
Tovholdere: 

a) Repræsentant i Vejlauget Møllebjerg 
b) Pavillon byggesagen 

Bilag 

21/09.07 
a) Repræsentant i Vejlauget Møllebjerg 

blev Grete Kristensen. 
b) Vibeke T og Jacob Brock tager sig af 

byggesagen. Dette bevirker at andre 
opgaver bliver udskudt. 

21/09.08 Drøftelsespunkt 
Streaming – hvem styrer knapperne? 
 

21/09.08 
Carsten foreslår at punktet udskydes, da an-
lægget kan gøres enklere hen af vejen. 
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I hvilke situationer skal det bruges 

Bilag 

Punktet tages op på menighedsrådsmødet i 
november. 
 
Carsten foreslår, at vi skal streame f.eks. jule-
aften, koncerter og foredrag til konf. loka-
lerne.  
Eller efter ønske de kirkelige handlinger.  
Carsten taler med Chr. Have og Hanne - 
præst i Jersie - om muligheden for streaming 
af juleaftensgudstjeneste. 

21/09.09 Orienteringspunkt 
Budget/forbrug pr. den 31. august 2021. 

Bilag følger 
 

21/09.09 
Ole orienterede. 
Der var diverse spørgsmål vedr. kontering på 
dels babysalmesangs dels gudstjenesteudval-
gets konti. 
Jacob spurgte om medarbejdere kender de 
budgetter, de arbejder under.  
Jacob og Ole tager en snak med Vibeke T om, 
hvordan vi informerer personalet om det lø-
bende regnskab og budget. 

21/09.10 Orienteringspunkt 
Budget 22 udmelding 

Bilag 

21/09.10 
Ole orienterede omkring budget 2022, og vi 
fik det vi ønskede. 
 

21/09.11 Drøftelsespunkt 
Lokalplanændring Solrød Idrætscenter 

Bilag 

21/09.11 
Der spørges ind til trafikafviklingen i forbin-
delse med udbygningen, da Mosevej pt. er 
meget belastet af trafik. 
 

21/09.12 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 

21/09.12 

Aktivitetsudvalget 
 

Intet nyt. 
Næste møde torsdag den 7. oktober kl. 16. 

Tirsdagscafeen 
 

Mona Møberg fortalte at det var en dejlig ud-
flugt i Tirsdagscafeen. 

Gudstjenesteudvalget 
 

Carsten orienterede. Nyt møde inden længe. 

Kirke-kirkegårdsudvalget 
 

Kirsten Borritz orienterede om generalforsam-
ling i vejlauget Møllebjerg d. 15/9 og møde 
med kommunen d. 20/9 ang. P-plads ved An-
nekskirkegården og fældning af træer ved 
rundkørslen ved Solrød Strandkirke. 

Personaleudvalget 
 

Inge orienterede omkring kateketstillingen. 
 

Pr-udvalg 
 

Intet nyt, holder møde 28/9 
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 Præstegårdsudvalg 
 

Ole orienterede omkring maling udvendig af 
præstegården Den lille Gade, og at pasningen 
af haven er på plads. 

Økonomiudvalg 
 

Ole orienterede. 

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 

Arbejdsmiljøtilsynet har meldt sin ankomst. 
Skridsikker rist bestilt til indgang v. kordegne-
kontor. 
Mapperne med sikkerhedsblade er ved at 
blive opdaterede. 
Næste møde d. 6/10 på kirkegården. 

Provstiudvalget 
 

Intet at rapportere. 

21/09.13 
Orientering fra medarbejderrepræsentanten 
 

21/09.13 
Intet at rapportere. 

21/09.14 
Orientering fra præsterne 
 

21/09.14 
Carsten orienterede. 
 

21/09.15 
Orientering fra menighedsplejen 
 

21/09.15 
Der er møde i morgen den 22. september 
2021. 

21/09.16 
Orientering fra formanden. 
 

21/09.16 
Jacob orienterede. 
 

21/09.17 
Eventuelt 
 

21/09.17 
Intet 
Anne-Marie Andersson forlod mødet kl. 20:39 

21/09.18 Lukket punkt – Orientering 
Anmodning om aktindsigt fra TV2 
 

21/09.18 
Jacob Brock orienterede om forespørgslen og 
hvilket svar der gives. 

Næste møde er den 12. oktober 2021. 
Mødet sluttede kl. 21.00 
 
Jacob Brock 
Referent Anne-Marie Andersson 

 

 


