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Referat af menighedsrådsmøde i Vigersted menighedsråd  
tirsdag den 12. okt. 2021 kl. 19.00 

Deltager: Bjarne, Søren, Uffe, Jørgen, Karina, Martin og Janne 
Afbud: Mia og Peter 
 
 
 
1.  
Godkendelse af seneste referat og dagsorden 

1. Referat af ordinært MR-møde 22. sept. 2021 - Godkendes 
2. Dagsorden. - Godkendes 

 
 
2.  
Post og meddelelser siden sidst ved formanden 

1. Midt- og Vestsjællands distriktsforening: Opfordring til stormøde i november 2021 
ang. bispevalg. - MR afv. og ser om dette sker. 

2. Invitation til arrangement i Haraldsted ”Invitation til fællessang og møde med Rasmus 
Nøjgaard i Haraldsted”. 

3. Betalingspåmindelse 5.10.21 fra Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. - Det 
besluttes at vi forsat skal være medlem af DSUK. Bladet sendes til Karina. 

 
 
3.  
Økonomi ved kasserer 

1. Endeligt budget 2022 - Godkendes. 
 Vigersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 52082919, Budget 2022, Endelig 
 budget afleveret d. 21-09-2021 10:46 
  

2. Kvartalsrapport 3. kvt. 2021 samt fordeling 
 - Kvartalsrapport gennemgås. 
 
 
4.  
Valg til provstiudvalg 
 - Valg gennemføres. 
 
 
5 
Personalegruppen ved kontaktperson 
 - Kontaktperson for Kværkeby og Karina har haft møde med Churchdesk,  
 omkring muligheder for kalendersystem over aktiviteter. Det er stort ønske at 
 arbejdslister bliver fælles redskab som både præster, medarbejdere 
 kontaktperson kan tilgå. 
 
 - Det årlige medarbejdermøde inkl. arbejdsmiljødrøftelse afholdes for både 
 Vigersted og Kværkeby, lørdag den 20. nov. 2021, Kl. 9.30 - 13.00. 
 Bjarne har meddelt, at han deltager 
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6. 
Kirken og kirkegård 
 - Lys på kirken er ordnet. 
 - Der er bevilget penge til Pig sten ved nordfacaden, så kirken ikke får fugt. 
 Jørgen vil tage kontakt til håndværker. 
 - Dør til kapellet - Maleren får besked om, at han skal give den lak. 
 
7. 
Babysalmesang og musikalsk legestue 
 - Se sidste referat. Intet nyt. 
 
 
8.  
Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholder 
 - Ved den planlagte Jane og Shane koncerten er der blevet arrangeret fælles 
 spisning i forsamlingshuset. Vi er meget ærgerlige fra menighedsrådet, at det er 
 blevet planlagt på samme dag som koncerten. 
 
 Der er nogle arbejdsopgaver til denne koncert. 
 - Karina, Jørgen og Janne hjælper med opgaverne i samarbejde med Mia. 
 
  - Nytårskoncert med Morten Kargaard Origin Septet - Mia er i gang med  
 booking, 
 
 
9.  
Højskolesangbøger 

1. Indkøb af højskolesangbøger i ny udgave - Bøger er bestilt. 
 
 
10.  
Præstegård 

1. Præstegårdsprojektet. Status v/Søren 
- herunder orientering nr. 4 fra Vigersted arbejdsgruppe. 

 
2. Valg af projekteringsfirma til renovering m.v. af præstegård. 

 - MR beslutter at det er Berings Tegnestue ApS, der forsætter projektet.  
 Søren giver besked til Bering om, at vi takker Ja til tilbuddet.  
 - Næste skridt er at få papir på at konfirmandstuen kan bruges. 
 - Derudover skal der videre være et møde med medarbejder og MR, for at lave 
 en “brainstorm” på hvilke lokaler der skal være i den nyrenoveret præstegård. 
 

3. Provst Lars Poulsen skrivelse af 25.9.21 som svar på mails fra Vigersted MR af 24.9.21 
vedr. præsteboligen. 

 - MR afventer svar, om provstiudvalget indkalder til møde. 
 
 
11.  
Kommende MR-møde 

1. 24. november med bl.a. valg af formand, næstformand og personer til de i 
Menighedsrådsloven § 9 nævnte enkeltmandsposter. 
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12.  
Eventuelt.  - Intet under dette punkt. 
 
 
 
 
     jhk/ 17/10  2021 


