
Referat af møde i Vigersted Menighedsråd d. 19. september 2019 kl. 17.00 i 

Tiendeladen 

Afbud fra Lena  

1) Godkendelse af seneste referat og dagsorden 

Seneste ordinære møde var den 28. maj 2019  

Referatet blev godkendt, vi minder hinanden om fysisk underskrift ved næste møde – så mappen 

er opdateret! 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2) Post og meddelelser siden sidst ved formanden 

IT kursus den 28. oktober 18-21.30 

Digitaliseringskonference den 26. oktober i Middelfart 

Nationalmuseet i Vigersted?  X 2 

Kirkeværgekursus den 7. oktober 

Brev om organistvikarer 

Præstegårdssyn den 25. september kl. 9 

Revisionsprotokollat  

Menighedsmøde d. 29. september efter gudstjenesten 10.30  

Formanden orienterede om den indkomne post - Nationalmuseet har desværre ikke været på 

besøg alligevel, de vil gerne fotografere Monstransskab og kalkmalerier, vi samler op på dette? 

Brev med forespørgsel om behov for organistvikarer fra Gyrstinge menighedsråd - Anne-Marie 

besvarer skemaet. 

Vi forberedte Præstegårdssynet og konstaterer at vi bliver ca 12, provstens udspil afventes, 

menighedsrådet mangler økonomi, da ønsker om ekstrabevillinger blev afslået på Budgetmødet 

i august. Vi ved dog, at der er håb, idet arbejdsmiljømæssige tiltag vil blive klaret med hjælp fra 

provstiet, hvis de er akutte.  

Revisionsprotokollat blev læst op under punkt 3 og taget til efterretning, underskrives af rådets 

medlemmer og returneres til regnskabsfører Bent. 

Der er styr på traktement og forløb ved menighedsmødet efter gudstjeneste søndag d. 29. 

september. 

 

3)Økonomi ved kasserer 

Kvartalsrapport 2. kvartal 2019 

Budgetsamrådsmøde den 29. august. Referat af dette møde er fremsendt og gennemgåes. 

Fremtidig økonomi – langtidsplan. Prioriteret liste 

Kvartalsrapporten 2. kvartal 2019 blev gennemgået af kasserer Uffe og godkendt af 

menighedsrådet, underskrevet af formand og kasserer.  

Budgetsamrådsmøde d. 29. august - referatet fra mødet blev gennemgået. Vi fik de ønskede 



midler til konfirmand og minikonfirmandarbejdet, samt til efteruddannelse/kursus af personale.  

Fremtidig økonomi langtidsplan prioriteret liste - vi sætter det som punkt på næste dagsorden.  

Revisionsprotokollatet blev oplæst og underskrevet.  

 

4) Personalegruppen ved kontaktperson 

Gittes ansættelse som kirkesanger med udvidet funktion pr. 01.08.2019  

Gittes mail om Churchdesk med invitation til at skrive stof, rettelser etc.  

Kontaktperson, daglig leder Anne-Marie orienterede om forhandlinger med 

kirkemusikerforeningen om løntrin til Gitte, der er tilfreds med det af menighedsrådet 

foreslåede.  

Formanden foreslår en præsentation af menighedsrådets medlemmer og et gruppebillede, som 

vi tager på næste menighedsrådsmøde, desuden skriver formanden en lille tekst til hjemmesiden 

efter menighedsmødet. 

 

5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholder 

Korprojekt med Kolorit (Uffe, Inger, Janne og Asger) 5. oktober 

A-M orienterer om fremtidige tiltag. 

Asger kontakter Mia og giver oplysning videre til de andre om forventet antal og tidsplan. 

A-M orienterede om ideer evt. kommende tiltag 

film i cafe formiddag med dansk film - og enkelt aften i vinterhalvåret. 

Tanker om indbydelse til noget a la ”eftermiddagste og eftertanke”, "tid til tro" indbydelse til 

samtaleforum om troen. 

Julebazar måske? - til næste år - med kagekonkurrence, nørklernes salg, korsang, 

minikonfirmander og konfirmandernes håndarbejde. Et på tværs af alle generationer tiltag, evt. 

i forsamlingshuset. Vi tænker videre. 

Menighedsmødet d. 29. sept. - der er styr på traktementet, jvf. sidste møde (Lena og Irene) - 

formandens beretning, lidt om økonomi og indlæg fra præsten. 

 

6) Kirken, Kirkegård og Præstegård 

Nyt fra Kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg 

Synsrapport godkendt 

Kontakt fra naboer vedr. høje træer. 

Kommentar fra Ida Lundstein Scharff, Farendløse, ang. radon 

Fællesgrav. Opdatering og handlingsplan. 

Præstegårdssyn den 25. sep. kl. 9.  

Kirkeværge Søren orienterede om henvendelse fra naboer om store træer på Kirkegården og i 

Præstegårdshaven mod nord. Provstiet skal søges/ orienteres om planerne inden fældning). 

Sprøjtehuset skal klippes fri for vedbend o. andet, så vi kan komme til at kalke og vedligehold. 

Vi beder Arne om at sørge for at frigøre en zone rundt om huset, så man kan komme til.  



Kirkegården - der er en plan vedtaget i 2014 - inkl plan for anlæggelse af nye urnegravsteder. 

Kirkeværge Søren indkalder kirkegårdsudvalget og Arne til møde snarest muligt, hvor vi i 

fællesskab gennemgår planen og konkretiserer.  

Ved kalkningseftersynet kunne det konstateres, at reparationer i forbindelse med den sidste 

kalkning tilsyneladende har afhjulpet problemet i nordmuren, hvorfor vi afventer en smule, 

inden vi går videre med dræningstiltag. Provstiets anbefaling om at få kirkekonsulent og 

Nationalmuseet til at se på det er stadig aktuelle, og vi tøver ikke med at kontakte, hvis det igen 

går den "forkerte" vej. 

Præstegårdssyn d. 25. sept. kl. 9 - Da der nu er fremsat bekymring vedr. skimmel, iværksættes 

skimmelhandlingsplan. Muligvis skal de planlagte radontiltag ses i sammenhæng hermed. Vi 

forventer på provstesynet at kunne udarbejde en prioriteret handlingsplan - også i forhold til 

økonomi.  

Vedr. adgangsforhold til præstegården etc. Inger kom med en ide om her og nu at opsætte et 

skilt, der stopper færdslen med afsætning og hentning af børn i lighed med skoler og andre lig. 

steder, hvor man henviser til parkeringspladsen på den anden side og lader børnene gå. 

Præstegårdsudvalget tager ideen med til næste møde og til provstesyn d. 25. sept. som evt. 

tiltag i ventetiden på problemernes endelige løsning.  

Præstegårdsjorden - her blev den eksisterende forpagtningsaftale med et tillæg forlænget til 

udgangen af 2023. 

Mindestenspladsen - her skal etableres en anden løsning end den nuværende tjørnehæk - vi vil 

åbne pladsen ved at etablere ny lav hæk og blomsterbed omkring mindestenen - husk 

afspærring i forhold til trafik og med lys om natten, så snart hækken fjernes af hensyn til 

trafiksikkerhed. (tal evt. med kommunen om at låne materiel). 

Forslag om at de to eksisterende bænke på kirkegården udskiftes med nye evt. flere gode 

"siddekroge" på kirkegården. Vi vil gerne arbejde på en kirkegård med rum til ro og eftertanke. 

 

7) Tanker 

Klyngesamarbejde? Ikke noget nyt fra Uffe, repræsentant i udvalget. 

Filmstudiekreds - se under tidligere punkt. 

Der blev efterlyst mere tid til tanker og samtaler generelt 

 

8) Kommende mødedatoer 

Torsdag den 21. nov. kl. 19. Ordinært. Valg til menighedsrådets poster. 

Vi noterede os denne dato og satte yderligere torsdag d. 20. februar 2020 kl. 17.00 i kalenderen 

 

9) Eventuelt – ikke noget til referat. Mødet sluttede 19.20 

For ref. AMNM 

 

 


