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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 14. august i Solrød Strand-
kirke. 
 
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: Jacob, Kordegn 
 
 
 
 
Deltager: Annette Forsberg, Vibeke Terney 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

14/08.01 
Godkendelse af dagsorden. 
 

14/08.01 
Dagsorden blev godkendt af et enstemmigt 
menighedsråd. 

14/08.02 
Økonomi 

a. Regnskab 2019 - status ultimo juli 
Bilag udleveres på mødet 

b. Godkendelse af 2. kvartalsrapport 
Bilag 

c. Oversigt over it-udgifter KM 
Bilag 

 

14/08.02 
 

a. Ole gennemgik regnskab ultimo juli 
b. Den 2. kvartalsrapport blev godkendt 
c. Ole orienterede om oversigten fra KM 

og vi vil undersøge om KM maskinerne 
kan anvende vores eget netværk. 
 

14/08.03 
Genautorisation af personer på Kirkenettet 
Bilag 

14/08.03 
Arne sørger for genautorisering inden 15. 
september 2019 

14/08.04 
Godkendelse af vedtægt for opgavefordeling kon-
taktperson/dagligleder. 
Bilag 

14/08.04 
Vedtægten blev godkendt af et enstemmigt 
menighedsråd. 
 

14/08.05 
Godkendelse af vedtægt for Personaleudvalget 
Bilag 

14/08.05 
Vedtægten blev godkendt af et enstemmigt 
menighedsråd. 

14/08.06 
Godkendelse af ansøgning om dispensation fra 
menighedsloven §9, stk. 5 om valg af kontaktper-
son. 
Bilag 

14/08.06 
Ansøgningen blev godkendt af et enstemmigt 
menighedsråd. 
 

14/08.07 
Visionsdag for menighedsråd og ansatte. 
Er vi kommet videre? 
Husk at sende den rigtige version til Anne-Marie 
Andersson så den kan komme på hjemmesiden, 
og hvordan vil I have den liggende? 

14/08.07 
Carsten og Annette følger op og dokumentet 
lægges nederst på forsiden af hjemmesiden. 
 
Carsten og Charlotte taler med Vibeke om vi-
sionerne. 

14/08.08 
Bispevisitats 

14/08.08 
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 Bilag - mødereferat Drøftelse omkring programmet til hjælp for 
planlægningsgruppen. 

14/08.09 
Fritid i Solrød 31. august 2019 
Er vi klar hvem gør hvad og kommer? 

14/08.09 
Der er styr på det. 
Der skal ske en evaluering af arrangementet 
efterfølgende. 

14/08.10 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 
Aktivitetsudvalg 
 
 
 
Gudstjenesteudvalget 
 
 
 
 
Kirke-kirkegårdsudvalget 
Synsrapporter godkendt i Provstiet 
Bilag 
 
Hans orienterer om nyt alarmsystem 
 
 
 
 
Personaleudvalget 
 
PR-udvalg 
 
Præstegårdsudvalg 
 
 
 
Økonomiudvalg 
 
Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
Chris og Mette-Malene er blevet uddannet som 
miljørepræsentant 
 
Ad hoc udvalg – tilbygning 
 
 
------------------- 
Provstiudvalget  
 

14/08.10 
 
 
 
Intet at orientere om/Tirsdagscaféen startede 
op i denne uge. Programmet er lagt for dette 
halvår. 
 
Der overvejes en sing along gudstjeneste, 
hvor der skal synges beatles sange samt an-
dre tiltag.  
 
 
Orientering – skilt til kirkegård på plads.  
Til orientering 
 
 
Hans fortalte om det nye alarmsystem Tele-
alarm. Montering vil ske på én enkelt dag på 
alle tre steder; Solrød Strandkirke, Solrød 
Kirke og Graverkontoret. 
 
Orientering om bemandingen på kirkegårdene 
 
Arrangementsfolder klar til uddeling 
 
Orientering vedrørende præstegårde. Ole ta-
ger kontakt til elektriker i forhold til hænge-
partier på de to boliger. 
 
Orientering. 
 
Orientering om mødet med Katrine fra Miljø-
huset. 
 
 
Der skal udarbejdes forslag til ændring af lo-
kalplanen og indkaldes til dialogmøder med 
naboer. 
 
Intet at orientere om 

14/08.11 14/08.11 
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 Meddelelser fra medarbejderne Intet at orientere om 

14/08.12 
Meddelelse fra kateket 

14/08.12 
172 konfirmander. 10 hold oprettes. 176 skal 
konfirmeres og der skal afholdes 20 konfirma-
tioner. 
Tre hold minikonfirmander. 4 mini konfirmand 
for en dag dage.  

14/08.13 
Meddelelse fra præsterne 

14/08.13 
D. 8. september skal der afholdes høstguds-
tjeneste i Solrød Kirke. Bespisningen forven-
tes at blive en anelse dyrere end tidligere. 
Carsten taler med Vibeke om graverne kan 
sætte telte, stole og borde op fredag og ned-
tage mandag. 
Der er en udendørslampe i den lille gård som 
er blevet stjålet. 
Lyden i Solrød Kirke skal tjekkes. 

14/08.14 
Nyt fra menighedsplejen 

14/08.14 
Genbrugsbutikken kører yderst tilfredsstil-
lende og de frivillige skal roses for deres store 
engagement. 
Der bliver nedlagt en unge-sorggruppe og i 
stedet oprettes en teen-sorggruppe. 
Julehjælpen gentænkes. 
Charlotte bliver kontaktet vedrørende gen-
brug af konfirmand kjoler. 

14/08.15 
Orientering fra formanden: 
Debatmateriale ang. Folkekirkens liturgi og guds-
tjeneste 
Bilag 
 
Offentlig høring om forslag til lokalplan om butiks- 
og erhvervsskiltning i Solrød Kommune 
Bilag 
 
Distriktsforeningens kursus ” Inspiration til arbej-
det i menighedsrådene” 12. sep. kl. 17. 
Bilag 
 
Sommerhilsen fra Vejkirkerne 
Bilag 
 
Fyld Danmarks kirke 
Bilag 

14/08.15 
 
Arne orienterede og alle havde mulighed for 
at tage et eksemplar af materialet med hjem. 
 
 
Arne orienterede. Annette udarbejder hø-
ringsskrivelse. 
 
 
Arne orienterede og opfordrede alle til at til-
melde sig. 
 
 
Arne orienterede. 
 
 
Arne orienterede. 
 

14/08.16 
Eventuelt 
 

14/08.16 
Henvendelse fra kommunen vedrørende nyt 
busstopsted. Menighedsrådet enige i, at der 
skal gives tilladelse til nyt skur. 
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Hans orienterede om varmetermostaterne. 
Kirketjenerne vil blive oplært i systemet. 
 
Spejdernes overnatning i SSK bliver den 7. -8 
sep. åbning og lukning??? 
Spejderne skal informeres om, at de skal ad-
visere Brandvæsenet. Arne åbner og lukker. 

Næste møde den 10. september 2019 
 
Møde sluttede kl. 21:46 
 
Arne Nielsen 
Referent Vibeke Terney 

 
 

 


