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Referat af konstituerende menighedsrådsmøde d. 24. november 2021 kl. 19.00 

Deltagere: Bjarne, Søren, Karina, Jørgen, Peter, Martin, Uffe. 

Afbud fra Mie, Mia og Janne 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde udsættes til næste møde 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Konstituering: 
Suppleant Martin indkaldt som medlem af rådet under dette punkt. 

VALG: 
             Formand: Bjarne 
             Næstformand: Janne 
             Kirkeværge: Peter 
             Kasserer: Uffe 
             Sekretær: Janne med Uffe som vikar ved afbud 
             Kontaktperson: Karina 
 
Uffe tager sig af indberetning til Stiftet. 

 
3. Bjarne gennemgik den indkomne post. 

Opfordring fra Stiftet om at kigge på visioner, som f.eks. ”Grøn Kirke”. 
Er vi det allerede? 
 

4. Økonomi. 
Forespørgsel fra Kværkeby vedr. ny regnskabsfører. Har vi nogle emner? 
Gerne en regnskabsfører, som arbejder for begge sogne! Uffe kontakter 
Kværkeby herom. 
 

5. Personalegruppen ved kontaktperson. 
1. Det årlige medarbejdermøde inkl. arbejdsmiljødrøftelse afholdt 20.11.21 i Kvær-

keby. Det var et godt møde, med gode drøftelser. Arbejdsmiljø og trivsel vil vægtes 

højt i det kommende år. Herunder fastholde månedlige personalemøder, opret-

telse af arbejdsmails og styrke vikardækning. 

Det var alt i alt et fremadskuende møde! 

Bjarne vil i samarbejde med Marianne Piil se på arbejdsmails til menighedsrådets 

medlemmer og suppleanter 

2. Gravermedhjælper (opsigelse fra Leif) 

Ansættelsesudvalg, bestående af Arne, Jørgen og Karina, blev nedsat. De tager sig 

af stillingsopslag, ansøgninger, samtaler og det økonomiske mm. 

3. Lønforhandling (Kirsten) 

Fælles drøftelse i menighedsrådet. Kontaktperson bemyndiges til at indgå forhand-

ling. 

4. Årshjul sendes ud til alle i menighedsrådet som optakt til aktivitetsudvalgsmødet 

først i det nye år. I årshjulet kan indskrives nuværende traditioner og aktiviteter 

knyttet Vigersted Kirke. kirkekaffe, høstgudstjeneste etc. og hvorledes det 'plejer' 

at foregå. 

Årshjulet afleveres ved næste menighedsrådsmøde. 

Enighed om at afholde visionsmøde i løbet af næste år. 
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5. Drøftelse vedr. konfirmandernes undervisning i uge 50. Undervisning aflyst. Hvis 

vikar skal indkaldes, bør det være Jens Vollmer. 

 
 
6. Kirken og kirkegården. 

1. Kirkekalkningen er rykket til foråret. M.ht. fugtsikring med pigsten af kirkens nord-
side (som er bevilget) skal vi finde en til at lave det. 
Mulighed for tagrender blev drøftet, men der skal Nationalmuseet tages i ed, så 
det er nok meget tvivlsomt! 
Der arbejdes videre med problemerne med lysalteret. Nye toiletdøre kommer, 
Arne har lavet trinene. 
Tilbud på 13.500, - på maling af kapeldøren blev godkendt! 

2. Forespørgsel fra Arne om indkøb af kantklipper og åndbart regntøj samt fremryk-
ket indkøb af miljørive. Alt bevilget! 
Det er for tidligt, at Arne flytter sit kontor over i præstegården. 

 
7. Kommende arrangementer 

1. Hjælp til hygge vedr. Lucia-gudstjenesten d. 12. dec.? Mia spørges og der mailes 
evt. rundt. 

2. Næste møde i aktivitetsudvalget 11.01.22.  
3. Nytårskoncert 11. jan. i Vigersted kirke. Hvad er der behov for? Evt. velkomst – 

mailes rundt! 
4. Lokalrådets aktivitetsplan modtaget pga. sammenfald (fællesspisning og koncert). 

Vil vi prøve at undgå fremover! 
 
8. Kirkebilen.  

Det har vi ikke. Rubrikken er taget ud af Lokalnyt. Udsat – er der et behov? 
 
9. Præstegård og præstebolig. 

1. Arbejdsgruppen (Søren og Martin) blev udvidet med Bjarne. Desuden vil man råd-
føre sig med Peter. 

2. Præstegårdsprojektet. Søren gav en orientering.  
a. Firmaet Bering har igangsat arkitektarbejdet  
b. På baggrund af skimmelundersøgelserne udtaler firmaet Peter Bering, at det 

er forsvarligt at benytte kontor 1.01, konfirmandstue 1.09 og de mellemlig-
gende lokaler 1.02. - 07 i vestlængen.  
Provst Lars Poulsen udtaler i en mail, at dette er menighedsrådets grønne lys 
til at tage rummene i brug igen. På den baggrund beslutter menighedsrådet at 
tage rummene i brug igen straks. 

c. Søren undersøger, hvor inventar og møblement befinder sig. 
3. Næste trin. Menighedsrådet og personalegruppen mødes i præstegården fredag d. 

10.12. (nærmere om tidspunkt senere) for at drøfte den fremtidige anvendelse. 
Der afholdes et opfølgende møde onsdag d. 15.12. kl. 19.00. 

4. Fællesmødet med Kværkeby og Provstiet blev vendt. 
5. Forslag til og valg af placering af evt. præstebolig i Vigersted. Der arbejdes på en 

løsning på Peter Hansens ledige byggegrunde i Vigersted Bymidte. 
6. Det vedtoges at indhente 2 tilbud på forprojekt hos henholdsvis Peter Bering og 

Arkhus. Ligeledes at undersøge muligheden for at undlade at bygge præstebolig. 
Søren kontakter Peter Bering og Arkhus. 

7. Bredagervej 60. Lejer fraflyttet. Søren og evt. Martin P. foretager udflytningssyn. 
 
10. Næste møde: tirsdag den 18.01.2022 kl. 19.00. 
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11. Eventuelt 
Ønske om tidligere udsendelse af referat. 

 
            

Referent: Uffe 


