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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 12. oktober 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: Grete Kristensen, 
Mona Møberg Larsen, Carsten Mølgaard Han-
sen, 
 
 
 
 
Deltager: Annette F., Vibeke T. 
 
 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

12/10.01 
Godkendelse af dagsorden. 
 

12/10.01 
Dagsorden godkendt med rettelse af 
12/10.10 fra et orienteringspunkt til et god-
kendelsespunkt: Godkendelse af kvartalsrap-
port 3. kvartal samt orientering om bud-
get/forbrug pr. 30. september 2021. 

12/10.02 Godkendelsespunkt 
Udlån af kirken og konfirmandlokalerne til Solrød 
Harmoniorkester. 

Bilag 

12/10.02 
Jacob orienterede. 
Den 6. december kan vi desværre ikke tilbyde 
udlån af kirken og konfirmandlokalerne, men 
vi reserverer den 27. og 28. marts 2022. 
Hvem der åbner og lukker afklares senere 
hen. 
Kordegn svarer Solrød Harmoniorkester tors-
dag. 

12/10.03 Godkendelsespunkt 
Kk- udvalget søger menighedsrådets godkendelse 
af, at vi søger midler fra Solrød kommunes For-
skønnelsespulje til renovering af P-pladsen ved 
Annekskirkegården.  

Bilag 

12/10.03 
Kirsten B. orienterede. 
Punktet udsættes til mødet i november 

12/10.04 Godkendelsespunkt 
Pavillon – måske kun i tre år 

Bilag 

12/10.04 
Jacob orienterede. 
Solrød Strandkirke har sin egen lokalplan med 
en anden byggeprocent end andre steder i 
kommunen. 
Byggesagen er indsendt med en ansøgning 
om at pavillon står i 4 år. 
Hvis Solrød Kommune afslår de 4 år (at det 
kun må være 3 år), tager Jacob kontakt til 
udlejningsfirmaet for en ny pris på udlejning i 
3 år. 
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12/10.05 Godkendelsespunkt 
Juleafslutning 

Bilag 

12/10.05 
Jacob orienterer. 
Julekurv til de frivillige og andre eksterne som 
har sin gang i kirken. 
Juleafslutning for alle er en god ide. 
Dagligleder får et budget som hun kan bruge 
til sociale arrangementer for medarbejderne. 
En faglig tur for MR. 
Beslutning: 
Julekurv til frivillige + byggesagkyndig. 
Vibeke får et budget til dette års julefrokost. 
Onsdag den 15. december 2021 fælles juleaf-
slutning kl. 16 -17 i Solrød Strandkirke. Inge 
og Kirsten nedsætter et lille juleudvalg til at 
arrangere af juleafslutningen den 15. decem-
ber 2021. 

12/10.06 Drøftelsespunkt 
Ønske om skilt ved p-pladsen der henviser til ho-
vedindgangen, fordi flere kunder ikke kan finde 
hovedindgangen. 

 

12/10.06 
Marianne orienterer. 
Pr-udvalget kommer med et oplæg. 

12/10.07 Drøftelsespunkt 
Potentiel udvidelse af annekskirkegården 

 

12/10.07 
Menighedsrådet går i dialog med Solrød Kom-
mune omkring denne problematik. Menig-
hedsrådet skriver til byrådet. 

12/10.08 Drøftelsespunkt 
Abonnement på Kristelig Dagblad. 
 

12/10.08 
Der er stemning for, at vi forsætter med at 
tilbyde et avisabonnement til MR fremover. 

12/10.09 Drøftelsespunkt 
Skal vi genbesøge vore visioner i 2022? Skal vi 
tage på kursus om at arbejde med visionerne? 

Bilag 

12/10.09 
En drøftelse af vores visioner tages op i for-
året 2022. 
 
De forskellige udvalgsformænd præsen-
terer deres udvalg. 
 
Inge B. forlod mødet kl. 19.34 

12/10.10 Godkendelsespunkt 
Godkendelse af kvartalsrapport 3. kvartal 

Bilag 
Orienteringspunkt 
Budget/forbrug pr. den 30. september 2021. 

Bilag følger 
 

12/10.10 
Enstemmigt menighedsråd godkender 3. 
kvartalsrapport. 
 
Ole orienterede. 

12/10.11 Orienteringspunkt 
Budget 22 

Bilag 

12/10.11 
Ole orienterede. Justeringer til budget 2022 
fra udvalgene skal Ole have senest den 1. no-
vember 2021. 
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 12/10.12 Orienteringspunkt 
Medarbejderrepræsentantens rolle og rettigheder 

Bilag 

12/10.12 
Jacob orienterede. 

12/10.13 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 

12/10.13 

Aktivitetsudvalget 
 

Der er gang i planlægningen af nye tiltag. 
 

Tirsdagscafeen 
 

Evy orienterede. Evy forsætter med tilmelding 
i 2022. 

Gudstjenesteudvalget 
 

Carsten indkalder til møde snarest 

Kirke-kirkegårdsudvalget 
 

Der indhentes 2 tilbud på rensning af maleri i 
altertavlen i Solrød kirke og evt. rensning af 
selve altertavlen. Vi ansøger provstiet om 
konvertering af restbeløbet fra kalkning af SK. 
Møde på kirkegården d. 13/10 og 27/10. 

Personaleudvalget 
 

Ansættelsesprocessen til vores ledige stilling 
som kirke- og kulturmedarbejder er i fuld 
gang. Ansættelsessamtaler finder sted ons-
dag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober. 
6 kandidater er inviteret til samtale. 
Personaleudvalget har godkendt ansøgning 
fra medarbejdergruppe om kursus for medar-
bejderne omhandlende håndtering af menne-
sker i sorg. Finder sted torsdag d. 20. januar 
2022. 

Pr-udvalg 
 

Marianne T. orienterede om bl.a. de nye ny-
hedsbreve der tilbydes i sognet. 

Præstegårdsudvalg 
 

Ole orienterede. 

Økonomiudvalg 
 

Intet nyt 

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 

Genstart af arbejdsmiljøarbejdet. 
Vi arbejder på at få opdateret vores arbejds-
miljømappe; - herunder den kemiske apv. I de 
kommende uger skal medarbejderne på rund-
tur i Strandkirken, Solrød Kirke samt anneks-
kirkegården, så alle ved hvor hjerterstater, 
brandtæppe, brandslukningsudstyr, første-
hjælpskasse, kemisk apv samt arbejdsmiljø-
mappen. 
Efter jul går vi i gang med at instruktioner for 
medarbejdere. Værnemidler, løfteteknik mv. 
Drøfter hvordan vi kan gøre det vedkom-
mende for medarbejderne. 
Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst. De 
kommer inden for de næste 11 måneder. 
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 Gruppen arbejder på et oplæg til næste MR-
møde i forhold til antalsbegrænsning i Strand-
kirken juleaften.  
 

Provstiudvalget 
 

Punktet udgår 

12/10.14 
Orientering fra medarbejderrepræsentanten 
 

12/10.14 
Der er meget koldt i hele kirken. Kirkeværgen 
kontakter VVS’er. 
Pr-medarbejder efterlyser kommunikations- 
strategien for Solrød sogn 

12/10.15 
Orientering fra præsterne 
 

12/10.15 
Intet nyt 

12/10.16 
Orientering fra menighedsplejen 
 

12/10.16 
Pia orienterede om at genbrugsforretningen 
mangler frivillige og ender måske med at 
lukke hvis der ikke kommer flere frivillige. 

12/10.17 
Orientering fra formanden. 
Gudstjenestekursus 

Bilag 
Kursusrække for menighedsråd og medarbejder 
ved provstiet – lån af lokaler den 23. februar 2022 
kl. 17-19.30. 

Bilag 

12/10.17 
 
Tilmelding senest den 15. november 2021. 
 
AA bliver tilbudt våbenhuset (Vibeke taler 
med AA) 
Vibeke svarer provsten, at det er ok med da-
gen. 

12/10.18 
Eventuelt 
 

12/10.18 
Frivillige søges til Allehelgen på kirkegården -
suppe servering – den 7. november 2021 kl. 
11 – 14. Hvis man kan melder man ind til Vi-
beke. 
 
Sing a long gudstjeneste den 3. november kl. 
19 – frivillig: Pia, Kirsten og Marianne. 
 

Næste møde er den 16. november 2021. 
Mødet sluttede kl. 21.25 
 
Jacob Brock 
Referent Anne-Marie Andersson 

 

 


