
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsrådsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

02.03.23 16:30 Kværkeby-

vej 72 

Rådet: 

Jens Vollmer – JV 

Birgit Nielsen - BN 

Gurli Petersen - 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 02.02.23 Godkendt. 

 

2. Valg af dirigent 

 Dirigent: Birgit er fast dirigent. 

 

3. Siden sidst / Nyt fra formand - MP 

Koncerter i 2023 Vi har talt om at afholde 2 koncerter i foråret 2023. 

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 til 20.00 med GNR Jam. 
 

Der skal være sandwich til GNR Jam og kun salg af øl og vand til 

publikum inden koncerten. 
 

Torsdag den 25. maj 2023 med Nikolaj og Piloterne. 

Langtidsplanlæg-

ningsmøde 

Provstiet har møde den 9/2-2023. Videresendt til rådet  

den 24/1-2023 kl. 11:33. 
 

Provstiet har bedt om at få kvartalsrapporten pr. 31/12-2022. Dette 

vil Bent sørge for, at de får, inden deres møde. 
 

Mødet gik fint. 

Kordegn Stillingsopslag i Lokalbladet den 25/1-2023 med ansøgningsfrist  

den 7/2-2023. 
 

Vi har ansat en ny kordegn, som starter den 1. april 2023. 

Organiststillingen Markus fratræder med udgangen af februar 2023 og vi skal derfor 

finde en ny organist. 
 

Der laves et stillingsopslag i næste uge. 

Kapel Vi har ikke et kapel men et kisteopbevaringsrum. 

 

4. Nyt fra præst - JV 

Arrangementer i 

2023 

Søndag den 12. marts 2023 kl. 9.00, Gudstjeneste 

 



Kirkehøjskolen Kirkehøjskoleweekend den 4. og 5. marts 2023 med overskriften: 

”Er døden et punktum eller en overgang?” 

Dette foregår i Stalden i Jystrup. 

Programmet hertil kommer til at ligge i kirkerne og på kirkens hjemmeside. 
 

Er udsat til november 2023. 

 

5. Hjemmeside og oplæg til Lokal Nyt - JP 

Lokal Nyt Næste nummer udkommer i perioden 7. - 10. marts 2023. 
 

Vi skal tage stilling til:  

• Hvad vil vi med bladet? 

• Skal vi være med i dette blad? 

• Skal det kun være kirkeligt stof og ikke alt andet. 

 

6. Nyt fra kirkeværge - GP 

 Vores bygningskyndige er Allan Daugård fra Arkhus Bygningsrådgivning. 

Varmepumpe De 2 tilbud, vi har modtaget, er sendt til Provstiet  

den 9/11-2022 kl. 20:21. 

Ifølge Jette Mørkedal, vil det komme på mødet i Provstiudvalget i januar. 
 

Der er kommet godkendelse fra Provstiet om indkøb af en 

varmepumpe. Se mail, der er videresendt til rådet den 15/2-2023  

kl. 16:11. 
 

Der skal oprettes en byggesag på DAP vedr. denne sag. 

 

7. Nyt fra Kasserer - AH 

Årsregnskab 2022 

med mærke 

Regnskab med mærke for 2022 er modtaget fra Bent og videresendt til 

rådet den 23/2-2023 kl. 10.31. 
 

Kværkeby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68692628, Regnskab 2022, 

Afleveret d. 16-02-2023 09:37. 
 

Taget til efterretning. 

Abonnementer Annette taler med Bent om, hvilke abonnementer vi har. 

 

8. Nyt fra kontaktperson - MP 

 Intet til punktet. 

 

9. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

Æblealle Lis planter vores æblealle færdig i løbet af efteråret. 

Jubilæum Gravermedhjælper Jørgen Nielsen har 40 års jubilæum  

den 1. juli 2023. 

 

10. Nyt fra Præsteboligudvalg - GP/MP 

 Intet til punktet. 

 



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

Kirkesyn Intet til punktet. 

 

12. Planlægningsmøder med Vigersted - MP 

Planlæsningsmøder Jeanne og Gurli J. deltager fra Kværkeby. 
 

Følgende har ansvar for: 

Facebook: Martin 

Hjemmesiden: Jens 

Lokalbladet: Birgit 

 

13. Menighedshus 

Byggesag Birgit og Martin har møde med arkitekten på torsdag den 10/11-2022.  

Der er møde med kommune den 19/12-2022. 
 

Kommunen var meget positiv og velvillig. Det oplæg, vi er kommet med, ser 

fint ud. Politiet har sagt OK for, hvor indkørslen til menighedshuset kan 

placeres.  
 

Se mailen fra arkitekten, som Martin har sendt til rådet  

den 1/2-2023 kl. 9:19. 
 

Martin skriver til Provstiet om, at vi gerne tage de tildelte midler i brug nu, så 

vi kan komme videre. 
 

Godkendelse fra Provstiet om brug af de reserverede midler. Mail er 

videresendt til rådet den 15/2-2023 kl. 16:08. 

 

14. Kirkevej 37 

Bolig ejet af 

menighedsrådet 
Intet til punktet. 

 

15. Kværkebyvej 72 

Bolig eget af 

menighedsrådet 

Intet til punktet. 

 

16. TO DO Liste 

Ting vi ikke kan/vil 

effektuere med det 

samme 

Beslutning/Status 
 

1. Ekstra kirkekrone til skibet, afventer. 

2. Opfølgning på buksbom 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. 

6. Dødsfaldsfolderen. Annette arbejder videre med den. 

7. Bænke/Sorterings-skraldespande. Lis har modtaget en brochure på  

    bænke og sorterings-skraldespande. 

    Vi er interesseret i sorterings-skraldespandene.  

8. Trillebør og løvsuger. Dette afventer, at vi får vores menighedshus. 

9. Valg af ny forretningsfører. Vi afventer et udspil fra Bent. 



17. Næste Møde 

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

hvis ikke andet nævnes! 

Møderække i 1. halvår 2023: 

Torsdag den 5. januar 2023 

Torsdag den 2. februar 2023, klokken 16:30! 

Torsdag den 2. marts 2023 

Torsdag den 30. marts 2023 

Tirsdag den 25. april 2023 

Tirsdag den 23. maj 2023 

Tirsdag den 20. juni 2023 
 

 
 

Møderække i 2. halvår 2023: 

Tirsdag den 15. august 2023 

Torsdag den 14. september 2023 

Tirsdag den 10. oktober 2023 

Tirsdag den 7. november 2023 
 

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. 

 Intet til punktet. 

 


