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Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menig-
hedsrådsmøde den 31. oktober 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: Inge B., Dorrit 
 
 
 
 
Deltager: Annette Forsberg, Vibeke T., Anna 
Hansen, Kurt Hatting 

 Fraværende uden afbud:  

  

Dagsorden:  
  

31/10.01 
Godkendelse af dagsorden. 

31/10.01 
Dagsorden godkendt af enstemmigt menig-
hedsråd. 

31/10.02 
Økonomi 
Godkendelse af 3.kvartals kvartalsrapport 
Bilag 

31/10.02 
Ole orienterede. 
3. kvartals kvartalsrapport godkendt af en-
stemmigt menighedsråd. 

31/10.03 
Godkendelse af endeligt Budget 2020 
Bilag 

31/10.03 
Solrød Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 
68543916, Budget 2020, Endelig budget afle-
veret d. 15-10-2019 09:52 godkendt enstem-
migt af Solrød Sogns menighedsråd. 

31/10.04 
Godkendelse af opdateret Regnskabsinstruks 
Bilag 

31/10.04 
Regnskabsinstruks godkendes af enstemmigt 
menighedsråd med rettelser. 

31/10.05 
Regnskab 2019 - status ultimo september 
Bilag 

31/10.05 
Arne og Ole informerede. 
Fremadrettet er det KUN Ole’s status for 
regnskab der skal bruges for at udgå forvir-
ring omkring tallene. 

31/10.06 
Prioritering af aktiviteterne i forhold til det bevilli-
gede budget. 
Bilag uddeles på mødet 

31/10.06 
Arne orienterede. Skemaerne afleveres senest 
den 20. november 2019 til kordegnen. Tages 
op på mødet i november. 

31/10.07 
Bispevisitats 17. november – hvor langt er vi? 

31/10.07 
Arne orienterede.  

31/10.08 
Menighedsmødet den 6. oktober 2019. 
Hvordan gik det? 

31/10.08 
Det var et godt møde – godt fremmøde og 
MR havde nogle gode indlæg. 
Vigtigt - Annette F. kan ikke være både kirke-
tjener og PR ved arrangementer. 

31/10.09 
Hvordan samarbejder vi med Landsbylauget? 

31/10.09 
Udsættes til mødet i november 2019. 
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 31/10.10 
Orientering om samarbejde mellem provstiets 
sogne vedrørende organister. 
Bilag 

31/10.10 
Arne orienterede. 
Solrød sogn afventer. 
 

31/10.11 
Orientering fra udvalgene: 
(Referater se under interne info) 
 
Aktivitetsudvalg 
Tirsdagscafe 
 
 
 
Fritid i Solrød 29. august 2020 

 
Gudstjenesteudvalget 
 
Kirke-kirkegårdsudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personaleudvalget 
 
PR-udvalg 
 
Præstegårdsudvalg 
 
Økonomiudvalg 
 
Arbejdsmiljøgruppen (AMG) 
 
 
Ad hoc udvalg – tilbygning 
Bilag 
 
Valgudvalget 
MR valg i 2020 
Bilag 
------------------- 
Provstiudvalget  

31/10.11 
 
 
 
Møde i næste uge. Stor succes med Jens An-
dersen’s foredrag. 
Evy Jørgensen orienterede fra Tirsdagsca-
feen. Forårs – og efterårsprogram 2020 er på 
plads. 
Tages op på næste møde. 
 
Charlotte orienterede. 
 
Kirsten B orienterede. 
Pkt. på mødet i november: Forslag i en 3 må-
neders periode at tage dørene af stoleræk-
kerne i Solrød kirke (i henhold til tidligere MR-
beslutning). Begrundelse: bedre fordeling af 
varmen, bedre adgangsforhold for følget ved 
bisættelser og begravelser. Dørene placeres 
på loftet i Solrød kirke. 
 
Vibeke orienterede. 
 
Annette F. orienterede. 
 
Ole orienterede. 
 
Er taget tidligere 
 
Der er kommet en oversigt over de gode ting 
ved arbejdspladsen fra Miljøhuset. 
 
Arne orienterede. 
 
 
Arne orienterede. 
 
 
 
Arne orienterede 

31/10.12 
Meddelelser fra medarbejderne 

31/10.12 
Annette F. takkede for opbakningen fra de fri-
villige og MR medlemmer i forbindelse arran-
gementer i kirken. 
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 31/10.13 
Meddelelse fra kateket 

31/10.13 
Annette F fortalte om Folkekirkens Digitalise-
ringskonference. 
Der arbejdes på en ungdomsgudstjeneste i 
sognet. 

31/10.14 
Meddelelse fra præsterne 

31/10.14 
Carsten orienterede om opstart af minikonf. 
fra Køge Bugt. 
Charlotte fortalte om en dåbsgudstjeneste 
sammen med Evy, hvor Evy serverede kaffe 
for gæsterne. Gav en god stemning i tråd 
med vores visioner. 

31/10.15 
Nyt fra menighedsplejen 

31/10.15 
Anna orienterede om genbrugsforretningen, 
hvor de mangler ”hænder”. 
Leif orienterede om bl.a. julehjælp. 

31/10.16 
Orientering fra formanden: 
Julestue tirsdag den 10. december 2019 
Ansøgning om dækning af udgifter til Folkekirkens 
Mission i Greve-Solrød Provsti 
Bilag 
Henvendelse fra sognepræst i Ølsemagle sogn. 
Bilag 
Vejkirke 2020 
Bilag 

31/10.16 
 
Julestue tirsdag den 10. dec. kl. 10 -12. 
Arne tager denne med til provstiudvalget. 
 
 
Taget til efterretning. 
 
Vi forsætter med at være med i ”Vejkirken” 

31/10.17 
Eventuelt 

31/10.17 
Ole: orienterede om at Landsbylauget har 
kontaktet Solrød Kommune, for at få træerne 
på parkeringspladsen bliver opstammet. 
Hans forslår at der bliver sat en glasramme 
op ved siden af banneret på væggen mode 
Mosevej hvori man kunne sætte vores må-
nedsannonce i A2. 
Ole orienterede om Nyborgmødet. 
Vibeke T. giver kage på MR-mødet den 28. 
nov. 

Næste møde den 28. november 2019 
 
Møde sluttede kl. 21.20 
 
Arne Nielsen 
Referent Anne-Marie Andersson 

 
 

 


