
Referat af MR-mede i Vigersted menighedsrSd, den 20. Maj 2021 kl. 19.00 

Deltager: Soren, Jorgen, Uffe, Karina, Martin, Peter og Janne 
Afbud: Irene, Mie og Bjarne. 

1. Referat fra den 8 april 2021 godkendes. 
Dagsorden godkendes. 

2. Post mm. 

- Indkaldelse til generalforsamling i Distriktsforeningen. Ring til Soren hvis man vil med. 
- Borgermester brev, ingen yderligere kommentar. 
- Udflytningssyn, ingen yderligere kommentar. 
- Retningslinjer ift. Covid- 19, ingen kommentar. 

3. Okonomi. 
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Budgettet vedtages enstemmigt. 

2. Regnskabsforer; Bent Slott vil gerne gH p§ pension. Bent forslSr at Keld Nielsen 
overtager, han er regnskabsforer i et andet sogn i neerheden. Keld Nielsen vil blive spurgt om han 
har lyst til dette. 

4. Persona leg ruppen. 

-Udfordring over sommeren, ift. flere kirkelige handlinger, nu hvor Covid-19, ser ud til at vsere p^ 
retur. Karina fcir lov til at bruge vikar n&r det er nodvendigt, hen over 
sommeren. 

- Jordbegravelser: Der gives lov til, at der kan kaldes vikar ind efter 4 jordbegravelser eller 
ved saerlige omstaendigheder. 

-Graveren onsker at komme p^ kursus i "krise hjaelpekursus", Karina undersoger priser 
inden der gives ok fra MR. 

- Mia er kommet ind pS konservatoriet. Mia fors^tter sit jobbet, og f&r det til at passe ind med 
arbejdet hos os. 

- Lonsatser: Udsaettes til naeste mode. 

5. Tanker. 

-Graveren efterlyser et monument til de ukendtes grav. Gode tanker efterlyses. 

- MeninghedsrSdsudflugt, skal opstartes igen. Flere tanker kan bruges. 

6. Kirke og kIrkegSrden. 

-Der kommer nogle forslag til kirke-og kirkeg^rdsudvalget som kunne forbedres ved kirken. 
-Toiletter kunne gores mere venlige. 
- Doren ind til kapellet, maling ? 



- Lys kirken. Det mangier lys i en af lamperne p& kirkeg^rden. Peter er pS sagen. 

-KIrkevaergen Peter har ikke mulighed for at komme p& DAP, da han ikke er menig medlem 
af MR. MR beslutter at denne mulighed skal gives. 

7. Hjemmesiden 

- Der er stadig positiv meldinger fra Mia, omkring Churchdesk. 
Forelobig bibeholdes hjemmesiden. 

8. Familiegudtjenster: 

- Mia fortaeller ganske kort om at Mie og Mia, har familiegudtjenster i 
stobeskeen. 

9. Arrangementer den kommenende t id. 

- Arrangement den 19. Septemper p& engen. {Indvielse af engen.) 
Der er brug for noget hjaelp ift. lyd n&r koret skal synge. 
Der skal opseette pavilion, kirken har 2 liggende. 
MR vil gerne hjaeipe, Mia siger til hvad hun har brug til. 

10. Praesteglirden. 

-Der stemmes om udkastet fra Prasstegardsudvalget. Praestegardsudvalget onsker mulighed for 
at fS en arkitekt til give et forslag p c i , om der kan ligge en praestegard og et menighedshus p c t 
nabogrunden ved Kvaerkeby kirke. 
Der stemmes om forslaget. 
Uffe, Jorgen, Soren, Martin, Karina stemmer for. 
Janne stemmer blank. 

- Bredagervej 60, Arne forsaetter med at passe haven 
- Prffisteg&rdsudvalget skal finde nogen til at passer hus og postkasse. 

- Brev fra provsten Lars Poulsen. 
Der er ikke skimmel 1 de tjenestelige lokaler i pr^stegSrden i Vigersted, det er forslas at der laves 
6 nye test af lokalerne, for at f^ lov til at bruge dem igen. 
Det ved tages enstemmigt. 

11. Naeste mode: Torsdag den 17 juni 2021. Kl. 19 


