
Referat af MR- m0de i Vigersted menighedsrad 
torsdag den 8. april 2021 Id. 19.00 

Fremm0dte: Bjarne, J0rgen, S0ren, Uffe, Karina, Mia, Martin og Janne. 
Afbud: Peter og Mie. 
Referent: Janne 

1. 
Godkendelse af seneste referat og dagsorden 

1. Referat afordinaert MR-m0de 10. marts 2021 - Godkendes 
2. Dagsorden - Godkendes 

2. 
Post og meddelelser siden sidst ved formanden 

1) Brev fra biskoppen over Roskilde Stift - Anne-Maries midlertidige tjenestefrltagelse 
2) Vigersted MR's svartil biskoppen over Roskilde Stift vedr. fritagelse for bopaslspligt. 

Denne er kommet og er godkendt. 
3) Meddeielse om opnormering af Mie's ansasttelse. 
4) Biskoppens mail af 17. marts 2021: Uaendrede regler vedr0rende fysiske 

menighedsradsm0der. 
5) Tilbud om virtuelt kursus for kirkevaerge 7. april og for kasserer 12. april. 

3. 
0konomi ved kasserer 

Til orientering og dr0ftelse: 
1) Kvartalsrapport! - Uffe gennemgar regnskab. 
2) 0nsker til langtidsplanlaegningsm0det i maj prioritet 2022 (v/Peter) - tages op til naeste 

m0de. 

Modtaget ans0gning 
Tit bettandling og beslutning: 
Ans0gning om flytning af gravsat urne - MR im0de gar ans0gningen. 
Arne far besked. 

5. 
Kirkeh0jskolen 

Valg af medlemmer til Kirkeh0jskolens repraesentantskab - Bjarne og Uffe vaelges som 
medlemmer fra Vigersted. 

6. 
Persona I egrup pen ved kontaktperson 

A. Til dr0ftelse og beslutning: 
1) Udkast til vedtaegt for kontaktperson, gennemgas. 
- Vedtaegterne vedtages enstemmigt 

B. Nyt fra kontaktpersonen ! 
Side 1 af ^ 



Diana liolder sonfimerferie samtidig med Arne. 
Der er en vil<ar der har meldt sig, og det unders0ges om vi kan ansaette 
vedkomne. 

7. 
Tanker 
Der har vaeret mange udlaegtil gaver til gaver pa det sidste. MR aftaler at der skal laves en 
fastsaettelse af bel0b pa gaver i naermeste fremtid. 

8. 
Kirken og kirkegarden 

A. Nyt fra Kirke- og Kirkegardsudvalget? - ikke noget nyt. 
B. Nyt fra kirkev^rgen I -Det naevnes at Arne har ordnet sten bagerst pa kirkengarden, 

hvilket er blevet meget flot. 

9. 
Hjemmesiden 

Nyt fra Hjemmesideudvalget ? 
Mia har talt med Churchdesk medarbejder, og faet en god instruktion til siden. Mia synes vi 
skai genoverveje om vi skal at opsige denne. 

10. 
Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovhoider 
Jane og Shane kommer den 26 okt. i stedet for den 25 okt, 2021 

11. 
Aktivitetsudvalgsm0de/planlaegnmgsm0de 

Planlagt til afholdelse s0ndag den 11. april kl. 11 i "det r0de hus" i Kvaerkeby 

12. 
Praestegard 

Praestegardsprojektet. Status v/S0ren og dr0ftelse 
Det besluttes enstemmigt at prasstegardsprojektet og udvalget, garvidere med projektet 
om at fa arkitekter til at komme med et tilbud. Bade pa praestebolig (Vigersted / 
Kvaerkeby) og meninghedsgard. 

13. 
F3ellesm0de 
P.t. er der planlagt, men ikke endeligt besluttet, faellesm0de mellem Vigersted og Kvaerkeby 
menighedsrad til afholdelse 14. eller 15. april. Pa dagsordenen: Praestegardssagen, Churchdesk, 
0nskertil langtidsplanlaegning. 

14. 
Kommende m0de 
Naeste MR-m0de er torsdag den 6. maj 2021 
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