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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 16. november 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: Kurt Hatting, Carsten 
Mølgaard Hansen, Vibeke Dahm, Marianne 
Thyboe 
 
 
 
 
Deltager: Annette F., Vibeke T. regnskabsfø-
rer Anne-Lise deltager. Anna Hansen 
Præstepraktikant Mathilde. 
 
 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

16/11.01 
Godkendelse af dagsorden. 

16/11.01 
Dagsorden godkendt af enstemmigt menig-
hedsråd med følgende ændringer: 
pkt.16/11.08 rykkes op som 16/11.02. og at 
16/11.15 ændres fra orienteringspunkt til be-
slutningspunkt, og punktet rykkes op som 
pkt. 11. 
 

16/11.02 Godkendelsespunkt 
a) Orientering fra kasserer vedr. budget 2022 

Bilag 
 
 

b) Solrød Sogns menighedsråd, cvr-nr. 
68543916, godkendelse af Budget 2022 

Bilag 

16/11.02 
a) Ole orienterede. Der fortages justerin-

ger i beskrivelsen i ”Oversigt over li-
kvide midler af egenkapital”.  
 

b) Solrød Sogns menighedsråd, cvr-nr. 
68543916, godkender enstemmigt 
Budget 2022, Endelig budget afleveret 
d. 16-11-2021 18:21 
 

Anne-Lise forlod mødet kl. 18.30 

16/11.03 Godkendelsespunkt 
Valg af formand 2021-2022 skriftlig afstemning, (jf. 
§ 8 stk. 1) 

16/11.03 
10 stemmeberettiget 
9 stemmer på Jacob Brock 
1 blank stemme  

16/11.04 Godkendelsespunkt 
Valg af næstformand 2021-2022 skriftlig afstem-
ning, (jf. § 8 stk. 2) 

16/11.04 
10 stemmeberettiget 
9 stemmer på Ane Arnbjerg 
1 blank stemme 

16/11.05 Godkendelsespunkt 
Valg af kirkeværge 2021-2022 (jf. § 9 stk. 1) 

16/11.05 
Kurt Hatting valgt til kirkeværge efter skriftligt 
samtykke 
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 16/11.06 Godkendelsespunkt 
Valg af kasserer 2021-2022, (§ 9 stk. 2) 

16/11.06 
Ole Rathmann valgt til kasserer 

16/11.07 Godkendelsespunkt 
Valg af bygningskyndig 2021-2022 (§ 9 stk. 8) 

16/11.07 
Bo Grunnet valgt til bygningssagskyndig efter 
skriftligt samtykke 

16/11.08 Godkendelsespunkt 
Valg af underskriftsberettiget medlem 2021-2022, 
der sammen med formanden bemyndiges til at un-
derskrive dispositioner vedr. fast ejendom og op-
tagelse af lån, (jf. § 9. stk. 9). 

16/11.08 
Ole Rathmann valgt som underskriftsberetti-

get sammen med Jacob Brock. 

16/11.09 Godkendelsespunkt 
a) Mødedatoer i 2022 
Ons 12. januar 
Tors 17. februar 
Tirs 8. marts – er det for tidligt i forhold til 
regnskab 2021 -? 
Ons 6. april 
Tors 19. maj 
Tirs 7. juni (ændret fra den 14. juni da Tirs-
dagscafeen har afslutning den 14. juni) 
Ons 17. august 
Tirs 20. september 
Tors 13. oktober 
Ons 9 november 
 
 

 
b) Mødetidspunkt, spisning og menu. 

 

16/11.09 
a) Juni mødet bliver den 9. juni 2022. 

Marts mødet bliver den 15. marts 
2022 
November bliver den 15. november 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Spisningen fortsætter. Tidspunktet 
fastlægges til kl. 17.30. 
Menu: rotation imellem færdigt smør-
rebrød, pizza, rugbrød-pålæg til selv 
at smøre og sandwichs fra Sandthai. 
Det er vigtigt, at der købes hos de for-
skellige udbydere i Solrød  

 

16/11.10 Beslutningspunkt 
Nyplantning af birketræ ved Solrød Strandkirke. 
Beslutning om placering af træerne. 

Bilag 
 

16/11.10 
Enstemmigt menighedsråd beslutter at vente 
med at tage stilling til nyplantningen. Menig-
hedsrådet vil gerne vente til træerne er fæl-
det med at tage stilling til denne nyplantning. 

16/11.11 Beslutningspunkt 
Corona situationen 
 

16/11.11 
Gudstjenester/kirkelige handling: 
Præsterne afventer, at Carsten Mølgaard 
Hansen kommer hjem fra ferie i næste uge, 
før de kommer med deres indstilling. 
Menighedsråd beslutter, at eksterne lånenere 
af kirken skal følge gældende corona lovgiv-
ning. 
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 Enstemmigt menighedsråd indstiller følgende 
corona tiltag ved store arrangementer i de-
cember og januar: 
Solrød Strandkirke lukkes maks. 250 personer 
ind med forevisning af coronapas. 
Solrød kirke lukkes maks. 120 personer ind, 
og i Solrød kirke henstiller menighedsrådet at 
borgerne fremviser corona pas. 
Endelig beslutning meldes ud ultimo uge 47. 
 

16/11.12 Beslutningspunkt 
Begrænsning af deltagerantal ved julegudstjene-
sterne. 

a) Indstilling fra daglig leder. 
 
 
 
 
 

b) Forslag til regelsæt for ophold i kirkerum-
met i Solrød Strandkirke 

Bilag 

16/11.12 
Jacob orienterede. 

a) Vibeke T. orienterede. Ane Arnbjerg 
blev valgt til brandansvarlig i Solrød 
sogn. 
Beslutningen om deltagerantal i jule-
gudstjenesterne efter januar 2022 ta-
ges senest op på mr-mødet i marts 
2022. 

 
b) Dette punkt tages senest op på mr-

mødet i marts 2022. Indtil da gælder 
Personalehåndbogen. 
 

16/11.13 Drøftelsespunkt 
Lukke opgave søndag den 28. november 2021 ef-
ter Musikskolens koncert 
 

16/11.13 
Ole Rathmann og Jacob Brock deler lukke op-
gaven. 

16/11.14 Orienteringspunkt 
Budget pr. 31. oktober 2021 

Bilag følger 

16/11.14 
Ole Rathmann orienterede.  

16/11.15 Orienteringspunkt 
Opsætning af pavillon sendt i nabohøring. 
Møde med naboerne om udbygning. 

Bilag 

16/11.15 
Jacob orienterede.  
Naboerne inviteres til dialog møde i Solrød 
Strandkirke. Jacob Brock inviterer. 
Afventer svar fra Solrød kommune omkring 
opsætningen af pavillonen. 
Udfordringen med minkonfirmander tænkes 
der over. 

16/11.16 Orienteringspunkt 
El-lade station ved parkeringspladsen ved Solrød 
Strandkirke 

16/11.16 
Enstemmigt menighedsråd er interesseret, og 
vi vender tilbage til firmaet. 
Charlotte Gravesen forlod mødet kl. 21.14 

16/11.17 Orienteringspunkt 
Indbydelse fra provstiet til kursusrække. 

Bilag 
 

16/11.17 
Jacob orienterede. 
Medarbejdere og menighedsrådet tilbydes 
kursuset. Jacob udsender liste, hvorefter vi 
tilmelder efter behov. 
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 16/11.18 Orienteringspunkt 
Himmelske dage 

Bilag 

16/11.18 
Annette F. orienterede, og Annette F. indstil-
ler, at vi reklamerer for arrangementet. 
Menighedsrådet tilslutter sig indstillingen. 

16/11.19 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 

16/11.19 

Aktivitetsudvalget 
 

Der er et møde inde længe. 

Tirsdagscafeen 
 

Det går godt. 

Gudstjenesteudvalget 
 

Møde inden længe. 

Kirke-kirkegårdsudvalget 
 

Kirsten B. orienterede. Bl.a. om borgermødet i 
Solrød Landsby. 

Personaleudvalget 
 

Vi har ansat Stine Winther Junge som kirke-
kulturmedarbejder pr. 1. december 2021 

Pr-udvalg 
 

Møde den 17. november 2021. 

Præstegårdsudvalg 
 

Intet nyt 

Økonomiudvalg 
 

Der kigges på ønskerne til indkøb i 2021. 

Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 

Vibeke T orienterede. Mødet i morgen er af-
lyst, og Vibeke T. og Kirsten T. mødes onsdag 
og kigger på sagerne. 

16/11.20 
Orientering fra medarbejderrepræsentanten 
 
 

16/11.20 
Annette F. orienterede omkring varme proble-
merne i kirken. 

16/11.21 
Orientering fra præsterne 
 
 

16/11.21 
Intet nyt. 
 

16/11.22 
Orientering fra menighedsplejen 
 

16/11.22 
Intet nyt. 
 

16/11.23 
Orientering fra formanden. 
Gave fra AA 
Takkekort hvem skriver? 
Skrivelse fra LM og præsteforeningen fra DAP. 

Bilag 
 

16/11.23 
 
Pia Junker skriver et takkekort. 
 
 
 
Fremtidssamtaler omkring bispevalget. 

16/11.24 
Eventuelt 
 

16/11.24 
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 Næste møde er den 12. januar 2022. 
Mødet sluttede kl. 21.32 
 
Jacob Brock 
Referent Anne-Marie Andersson 

 

 


