
Referat af ordinært MR møde tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 18.30. 
Mødet afholdtes i Vigersted Forsamlingshus, Lille Sal. 
 
Det nyvalgte Menighedsråd inc. suppleanter var inviteret med. 
 
Deltagere: 
Irene, Lena, Uffe, Søren og Asger 
Afbud: 
Janne, Mia og Anne-Marie  
  
Nyvalgte: 
Bjarne, Karina, Jørgen, Martin og Peter Gylling  
 
Ingen sang pga. Corona. 
 
Mødet blev indledt med oplæsning af mail fra provsten som kom tirsdag eftermiddag umiddelbart 
inden mødet i menighedsråddet  vedr. Anne-Maries sygemelding. Provsten forudser, at 
sygemeldingen kan blive af længere varighed. 
 
1) 
Godkendelse af seneste referat og dagsorden. 
Referat fra ordinært MR møde den 4. august 2020 blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende, nuværende medlemmer af rådet. 
Referat fra ekstraordinært MR møde den 30. september 2020 blev godkendt og underskrevet af 
de tilstedeværende, nuværende medlemmer. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2) 
Post og meddelelser siden sidst ved formanden 
Sunekær har fået erkendtlighed. Ny bygningssagkyndig? Jørgen foreslog Chr. Lydolf fra Ringsted, 
telefon 28 72 70 96. Søren tager kontakt. 
 
Opdatering vedrørende hjemmeside/Churchdesk. Anne-Marie har opsagt kontrakten med 
Churchdesk. Pt. ingen ansvarlige.  
 
Lokal Nyt: Mangler hjælp. Lokal Nyts bank har bedt om både bestyrelse og vedtægter. Det findes 
ikke og den nuværende redaktion ønsker ikke, at dette skal ske. Banken spærrer vores konto 
medio december. Kan vi tage det ind under kirken? – forstået på den måde, at vi tager os af 
bogføring som er ca. 90 bilag på årsbasis. Pt.  er forholdet det at kirken dækker evt. underskud. For 
indeværende år vil dette være ca. Kr. 5.500. Med udgangspunkt i melding fra Bent, bogfører, kan 
vi ikke tage aktiviteten ind i vores regnskab. Der blev spurgt om, hvorvidt bladet mangler praktisk 
hjælp. Her kan man henvende sig til Berit/Mariann.  
 
Kirkefondet spørger om vi vil være Vejkirke. Koster kr. 2.000. Vi besluttede ikke at tage imod 
tilbuddet. 



 
 
 
 
3) 
Økonomi ved kasserer 
Revideret Budget 2021. Reduceret med de 2% krævet af Provstiet. Blev godkendt..  
Vigersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 52082919, Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 21-
09-2020 09:09 
Kvartalsrapport 3. Kvartal 2020. Uffe gennemgik denne og den blev delt rundt til de nyvalgte. 
Endnu en gang blev det fastslået, at projektet omkring præstegården IKKE påvirker vores 
driftsøkonomi.  
Som der står i protokollatet: Vi har ikke konstateret forhold, der rejser tvivl om sognets fortsatte 
drift. 
Revisionsprotokollatet vedr. Årsregnskabet 2019 blev gennemgået. Endnu en gang snakkede vi om 
revisionens bemærkninger vedr. gamle debitorer. Søren orienterede om, at han og Arne er i gang 
og rådet opfordrede til at få denne øvelse afsluttet, så der ikke kommer bemærkninger igen. 
Protokollatet blev underskrevet af de tilstedeværende, nuværende medlemmer af rådet.   
 
4) 
Personalegruppen ved kontaktperson 
Gitte har sagt op. Forslag om at honoraransætte korleder til voksenkoret. Dette tænkt som 
aflastning for Mia som overtager andre opgaver fra Gitte for nuværende. Efter melding fra Mia om 
at der ikke umiddelbart er behov for mere hjælp i denne sæson, foretages der ikke noget her og 
nu. Mia har et par mulige emner til arbejdet. 
 
5) 
Tanker 
 
Var der masser af . 
 
6) 
Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholder 
Valgforsamling den 15. September. Der var bred enighed om at valgforsamlingen var en stor 
succes. Skønt med det store fremmøde. Mange havde ydet en indsats for, at der kom mange til 
valget. Her blev Berit Galbergs indsats nævnt. Det blev nævnt, at der havde været tale om en 
demokratisk proces. 
 
Juleaftensgudstjeneste og andet. Rådet konkluderede, at det er nødvendigt at lave forberedelser 
til dels julegudstjenester og Alle Helgen, når vi ved, hvordan situationen er mht. præst. Formanden 
har aftalt med provsten, at vi bliver orienteret, så snart der er nyt. Disse informationer vil blive 
rundsendt og så må vi tage den derfra. Hallen blev nævnt som muligt lokale til julegudstjeneste. 
Mia har foreslået at Syng Julen ind kunne laves som et fakkeltog gennem byen, evt. den 16. 
december. 
 
 



 
7) 
Kirken og kirkegård 
Arne fik bevilget penge – kr. 7.500 – til indkøb af ny ukrudtsbrænder og elektrisk beskærersaks. 
Formanden orienterede om Kirkeministeriets Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af 
Corona/COVID-19 tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Disse er senest reviderede den 9.  
oktober. Vi må følge med i yderligere revideringer og i øvrigt indrette aktiviteterne i henhold til 
disse retningslinjer. 
 
8) 
Præstegården 
Vedrørende indflytningssyn på Bredagervej 60. Det er af Præstegårdsudvalget blevet overdraget til 
Anne-Marie selv at bestille håndværkere til de mindre reparationer, der blev besluttet ved synet. 
  
Vedr. præstegårdsprojektet orienterede Søren om, at det næste der sker er, at man afventer en 
reaktion fra Cowi vedrørende den seneste skrivelse fra Provstiudvalget samt at Provstiudvalget på 
deres møde den 3. november vil behandle korrespondancen fra ham og Martin. Sagen er således 
pt. sat på pause. 
 
9) 
Kommende mødedatoer 
Indeværende møde er det sidste ordinære i vores periode. Derfor ingen nye datoer. 
Søren skal indkalde det nye menighedsråd til konstituerende møde. Foreløbig dato for dette møde 
er den 26. november. 
 
10)  
Eventuelt 
På det senest afholdte ordinære menighedsrådsmøde opfordrede Lena rådet til at få underskrevet 
og implementeret en Forretningsorden. Seneste udgave af et forslag til forretningsorden er 
fremskaffet fra Menighedsrådsforeningen. Rådet besluttede at opfordre det nye Menighedsråd til, 
som et første punkt, at få gennemarbejdet og besluttet en forretningsorden. En sådan kan 
rekvireres fra Menighedsrådsforeningen (www.menighedsraad.dk).  
 

 
Under mødet serverede Irene og Lena kranse- og småkager med diverse drikkevarer til. 
Dette siger vi tak for. 
 

 
Mødet sluttede kl. 20.35. 
 
Asger Bak 
Referent. 
 


