
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsrådsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

03.03.22 17:00 Kværkeby-

vej 72 

Rådet: 

Jens Vollmer – JV 

Birgit Nielsen - BN 

Gurli B. - GP 

Iris Henriksen - IH 

Martin Pedersen - MP 

Gurli Jørgensen - GJ 

Annette M. Hansen - AH 
 

Medarbejderrepræsentant: 

Lis Sparrewath - LS 
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Den 03.02.22  

 

2. Valg af dirigent 

 Dirigent: Birgit er fast dirigent. 

 

3. Siden sidst / Nyt fra formand – MP 

Planlægningsmøder 

med Vigersted 

Jeanne og Gurli J. deltager fra Kværkeby. 
 

Da årshjulet ikke blev planlagt den 11. januar 2022, er der aftalt et  

nyt møde torsdag den 10. februar 2022. 

Valg af ny 

forretningsfører 

Vi afventer en tilbagemelding fra Bent. 

Bent har meldt retur, at det er kompliceret at dele sognenes regnskaber. 
 

Annette kontakter Jette i Vetterslev-Høm, om hun er interesseret i at tage 

begge kasser. 

Vikar for Præsten Anne-Maries orlov er forlænget til og med den 30. april 2022. 
 

Pastor Jens Vollmer forsætter til og med 30. april 2022. 

Ny organist Der indkaldes til et arbejdsmøde onsdag den 16. februar 2022  

kl. 17.30 om denne stilling samt hvordan profilen skal være for Kværkeby 

Kirke. 

Fællesmøde med 

Vigersted 

Menighedsråd 

På dette møde skal den endelige beslutning om placering af præstegården 

træffes. 
 

På dette møde skal der også ses på organiststillingen. Begge råd bedes 

komme med et oplæg til en profil. 

Bispevalg 2022 Der er den 25/1-2022 kommet meddelelse om og bekendtgørelse af  

bispevalg 2022. 
 

Dette er videresendt til rådet den 5. februar 2022. 

Distriktsforeningen Der er generalforsamling i Distriktsforeningen mandag den 21. marts 2022 kl. 

18.30 i Sorø.  
 

Iris og Birgit deltager. 

 



4. Nyt fra præst - JV 

Arrangementer i 

2022 

Søndag den 13. marts 2022 kl. 10.30, Gudstjeneste 

 

Konfirmations-

undervisning 

2021/2022 

  Starter op igen torsdag den 13. januar 2022. 
 

  Jens har talt med skolerne om undervisningen.  
 

  Der planlægges en tur med konfirmanderne i løbet af foråret. 

Kirkehøjskolen 

2022 

Birgit repræsenterer Kværkeby i dette. 

 

5. Hjemmeside og oplæg til Lokal Nyt – JP 

Lokal Nyt Bladet udkommer mellem den 8. og 11. marts 2022. 

Nyt til hjemmesiden Vi skal have taget billeder af alle, som er med i rådet og have beskrevet, hvad 

er deres funktion er. 

 

6. Nyt fra kirkeværge – GP 

Provstesyn Vi afventer tidspunkt fra Provsten. 
 

Gurli P. skriver til Provsten igen. 
 

Gurli hører nærmere fra provsten. 

Bredagervej 60 Boligen er udlejet fra 1/2-2022 til og med 30/4-2022. 

 

7. Nyt fra Kasserer - AH 

Årsregnskab 2021 Udkast til regnskab 2021 er modtaget den 31/1-2022 kl. 14:52. 
 

Endeligt regnskab er modtaget fra Bent den 9/2-2022 kl. 09:50. 
 

Kværkeby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68692628, Regnskab 2021, 

Afleveret d. 09-02-2022 09:36. 

8. Nyt fra kontaktperson - MP 

Trillebør og 

løvsuger 

Lis har på rådets opfordring fået tilbud fra A/S Havdrup Maskinforretning på en 

elektrisk trillebør med udstyr og en løvsuger. Dette sendes til Provstiets 

langtidsplanlægningsmøde samt til Bent.  
 

Ønske til det næste budgetsammenlægningsmøde i 2022. 
 

Dette afventer, at vi får vores menighedshus. 

 

9. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

Gravsteder Folderen er modtaget elektronisk den 9/9-2021 kl. 17:26. 
 

Annette arbejder videre med den. 

Bænke/ Sorterings-

skraldespande 

Lis har modtaget en brochure på bænke og sorterings-skraldespande. 

Vi er interesseret i sorterings-skraldespandene. 

 

10. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP 

  

 



11. Præstegården i Vigersted 

  

 

12. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS 

Kalkning af kirken 

 

Gurli har modtaget et tilbud fra Rølund den 24/2-022 kl. 15:16. 

Dette er vedhæftet denne dagsorden. 

 

13. Menighedshus 

Møde med stiftets 

arkitekt og vores 

arkitekt 

Der planlægges et møde mellem Martin, Birgit, kommunen og Michael Madsen, 

stiftets arkitekt. Martin er tovholder. 
 

Der er afholdt møde torsdag en 27/1-2022, hvor Martin og Birgit deltog. 

Materiale hertil er videresendt til resten af rådet  

den 30/1-2022 kl. 13:53. 
 

Der er mange regler omkring byggeri af en tjenestebolig til præsten.  

Udarbejdelse af 

lokalplan 

Maria Engsig Østergaard, Byggeplanlægger i Ringsted Kommune skal 

kontaktes senere. 
 

Kommunen har haft punktet på mødet den 20. december 2021. 
 

Kristian Lønborg Andersen, (fremover ny sagsbehandler Heidi) fra Ringsted 

kommune, har skrevet til rådet den 5/1-2022 kl. 12:18, at: Nyt vedr. 

processen er, at vi ikke skal lave en politisk opstartssag. Dette vil spare noget 

tid, idet vi kan gå direkte i gang med udarbejdelsen af lokalplanen.  

 

14. Kirkevej 37 

Bolig ejet af 

menighedsrådet 
Synet af denne bolig afhænger af Provstens tilbagemelding. 

 

15. Kværkebyvej 72 

Bolig eget af 

menighedsrådet 

 

 

16. TO DO Liste 

Ting vi ikke kan/vil 

effektuere med det 

samme 

Beslutning/Status 
 

1. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer. 

2. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis 

3. Vedr. Droneopmåling af kirkegårde med Landinspektørfirmaet LE34. 

    Det er firmaet, der selv har henvendt sig til Lis, som har sendt det til os  

    den 10/7-2019. 

    Hvad er det Provstiet egentligt ønsker med dette? Er det et lovkrav? 

    Vi vender tilbage med en dato til LE34 om, hvornår de kan komme. 

    Lis har talt med Marianne om, at vi vender tilbage, når det passer  

    os. 

4. Præstetavlen. Frank arbejder videre med den. 

5. Loftet i koret Peter og Lis har talt om loftet ved koret. Annette har sendt  

    udskrift fra besigtigelsen til Peter. 

 
 

 

 



17. Næste Møde 

 Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72,  

hvis ikke andet nævnes! 

Møderække for 1. halvår 2022: 

Torsdag den 6. januar 2022 

Torsdag den 3. februar 2022 

Torsdag den 3. marts 2022 

Torsdag den 31. marts 2022 

Tirsdag den 26. april 2022 

Tirsdag den 24. maj 2022 

Tirsdag den 21. juni 2022 
 

Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i hænde 

senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå at komme ud med 

dagsordenen. 

 

18. Evt. 

  

 
 


