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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde tirsdag den 14. februar 2017 i Sol-
rød Strandkirke. 
 
Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. 
 
Menighedsrådsmedlemmer melder afbud, stedfor-
trædere tilmelder sig (af hensyn til mad og opstil-
ling) til Arne og kordegn. 

 
Fraværende med afbud: Ole 
 
 
 
 
 
Deltager: Dorit 

 Fraværende uden afbud: 

  

Dagsorden:  
  

14/02.01 
Godkendelse af dagsorden. 
 

14/02.01 
Dagsorden godkendt med ekstra punkter dels 
under pkt. 14/02.08 ” Personaleudvalget ind-
stiller til menighedsrådet at Nikolai Jensen an-
sættes som gravermedhjælper pr. 1. marts 
2017, dels pkt. 14/02.18 ”Godkendelse af luk-
ning af konto i Nordea”. 
 

14/02.02 
Godkendelse af vedtægter for: (alle er nye udga-
ver) 
a)Regnskabsfører 
b)Valgt kasserer 
c)Kontaktperson (daglig leder indskrevet i vedtæg-
ten for kontaktperson) 
Bilag 
 

14/02.02 
 
 
a) Godkendt af enstemmigt MR. 
b) Godkendt af enstemmigt MR. 
c) Godkendt af enstemmigt MR. 

14/02.03 
Godkendelse af nyindretning af samtalerum 
Bilag 
 

14/02.03 
Kirsten B orienterede. 
Nyindretningen af samtalerum godkendt af 
enstemmigt MR. i henhold til det fremlagte 
forslag. 
Kirsten B vender tilbage med, hvad der skal 
ske med de eksisterende møbler. 

14/02.04 
Godkendelse af årsregnskab 2016 med stempel 
Bilag følger snarest 
 

14/02.04 
Arne orienterede. 
Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 
68543916, Regnskab 2016, Afleveret d. 06-
02-2017 13:02 godkendt af enstemmigt MR. 

14/02.05 
Godkendelse af ændringsforslag til indsamlings- 
listen 2017 
Kollektregnskab 2016 vedlagt 
Bilag 
 

14/02.05 
Bilag blev udleveret på mødet fra Louise – li-
sten blev godkendt af enstemmigt MR. med 
den ændring at lørdagsdåbs indsamlingen 
som en forsøgsordning går til FKN. Forsøgs-
ordningen bliver evalueret på august mødet. 
Formålet med kollekten er, at vi bliver mindet 
om at vi lever i en privilegeret del af verden 
og gerne vil give af vores overskud. 
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 14/02.06 
Godkendelse af lån af lokale 
Bilag 
 
 
 

14/02.06 
Godkendt under forudsætning af at arrange-
mentet flyttes til kl. 14.30 – 17.30. Arne skri-
ver til Marianne. 

14/02.07 
Godkendelse af deltages i ”Luther på 60 min” ved 
Sigurd Barrett, fælles arrangement i provstiet. 
Bilag 
 
 

14/02.07 
Enstemmigt MR godkender deltagelse i prov-
sti arrangementet. 
Afstemning ved håndsoprækning: 
Gratis: 4 stk. 
Koste 25,- kr.: 9 stk. 
Hvem underlader at stemme :1 stk. 
Arne til skriver Rikke Marschner. 

14/02.08 
Personaleudvalget indstiller til menighedsrådet at 
Nikolai Jensen ansættes som gravermedhjælper 
pr. 1. marts 2017 

14/02.08 
Leif orienterede. 
Enstemmigt MR godkendte indstillingen fra 
personaleudvalget. 

14/02.09 
Orientering fra udvalg: 
(Se efter sidste nye referater på intern info) 
 
Aktivitetsudvalg 
Kommissorium – formand  
 
Gudstjenesteudvalget 
Kommissorium – formand? 
 
 
Kirke-kirkegårdsudvalget 
Kommissorium – formand? 
Vedtægt for kirkeværge 
 
 
 
 
 
 
 
Personaleudvalget/kontaktperson 
Bilag 
 
 
 
 
 
PR-udvalg 
Kommissorium – formand? 
 
 
Præstegårdsudvalg 
Kommissorium – formand? 

14/02.09 
 
 
 
Afventer mødedato. Arne indkalder. 
 
 
Formand Charlotte Gravesen, det gamle kom-
missorium bruges. 
 
 
Formand Kirsten B. Rundvisning på kirkegår-
dene med efter følgende spisning i SSK - den 
6. april kl. 16 med Anne-Marie Lund, kk-ud-
valget og kirkegårdspersonalet. Når korrektur-
læsningen af udviklings – og vedligeholdel-
sesplanen er klar, gives der besked via 
info@solrodkirker.dk kopier kan så afhentes 
på kordegnekontoret. 
Hans orienterede vedr. energimærkning.  
 
 
Kommissorium vedlagt. 
Formand Leif Ellerbek, næstformand Erling 
Qvist. 
Leif orienterede om lovpligtigt medarbejder-
møde den 14. marts 2017 og oprydningsaf-
tale efter arrangementer. 
 
Leif orienterede om notat efter hvert årshjuls-
møde om deadlines. 
 
 
Kommissorium vedlagt 

mailto:info@solrodkirker.dk
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Økonomiudvalg/kasserer 
Bilag 
 
Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 
------------------- 
Provstiudvalget  
 
 

Formand Ole Steen Rathmann 
 
Formand Ole Steen Rathmann. 
Arne orienterede. 
 
Leif orienterede om sit kursus. 
 
 
Arne orienterede bl.a. om provstidagen. 
 

14/02.10 
Meddelelser fra medarbejder 

14/02.10 
Intet at meddele. 

14/02.11 
Meddelelser fra kateket 
 

14/02.11 
Arne orienterede fra Anita’s mail. 

14/02.12 
Meddelelser fra præsterne 
 
 

14/02.12 
Charlotte orienterede fra Kyndelmisse (186 
stk. deltog). 

14/02.13 
Nyt fra menighedsplejen 

14/02.13 
Intet at meddele. 

14/02.14 
Ernæring og kost i Folkekirken 
Bilag 

14/02.14 
Tages op på mødet den 14. marts 2017. 

14/02.15 
Solrød sogns mulighed for at få fat i den yngre del 
af menigheden. Artikel fra Kristelig Dagblad, lør-
dag den 14. januar 2017 side 16. 
Bilag 
 

14/02.15 
Erling orienterede. Der tænkes tanker og ta-
ges op på mødet den 14. marts 2017. 

14/02.16 
Nadverritual 
Bilag 

14/02.16 
Pas på med emballagen (cellofanposerne). 
Det gode var at alle spiste på en gang. MR 
synes det er ok at bruge denne form for alter-
gang ved sjældne lejligheder - cellofanposer 
med en kiks og en drue. 
MR synes godt om det nadverritual som bru-
ges i dag. Præsterne søger biskoppen om lov 
til fremadrettet at bruge dette nadverritual. 

14/02.17 
Lokaleudfordringer i Solrød Strandkirke 
Bilag 
 

14/02.17 
Udvalg nedsat: Kirsten B. Leif, Tina, Anita, 
Anne, Arne og Keld W. Kirsten B. indkalder. 

14/02.18 
Budget – regnskab 2016 – bilag følger 
samt tidsplan fra Greve-Solrød provsti 
Bilag 
Godkendelse af lukning af konto i Nordea 

14/02.18 
Arne orienterede. 
 
 
Enstemmigt MR godkendte lukning af konto i 
Nordea 
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 14/02.19 
Ønske om banner til landsindsamlingen den 12. 
marts 2017 til fordel for Folkekirkens Nødhjælp 

14/02.19 
Anne orienterede. Enstemmigt MR siger ok til 
indkøb af banner. Mailadresse evt. ændres? 
Mobilpay ok – forplejning skal Ole/Anne selv 
stå for. 

14/02.20 
Orientering fra formanden: 
Stiftsdagen - bilag 
Distriktsforeningen – kursus formand – næstfor-
mand 7. marts 2017 
Fyraftensmøde Roskilde Stift 7. marts 2017 

14/02.20 
Arne orienterede. 
 

14/02.21 
Eventuelt 
 

14/02.21 
Hans forslår at der findes en dato for som-
merfest. Personaleudvalget tager det op på 
næste møde. 
Frivillige i folkekirken – tages op på næste 
møde 

14/02.22 
Lukket punkt. 

14/02.22 
Anne-Marie og Dorit forlod mødet. 
 

Næste møde den 14. marts 2017 – AMA ikke til-
stede 
 
 
 
Ordinære møde sluttet kl. 21.50 
 
Arne Nielsen 
Referent Anne-Marie Andersson, kordegn 

 
 

 


