
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsrådsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

08.11.22 17:00 Kværkeby-

vej 72 

Rådet: 

Jens Vollmer – JV 

 

Birgit Nielsen - BN 

Gurli P. - GP 

Iris Henriksen - IH 

Martin Pedersen - MP 

Gurli Jørgensen - GJ 

Annette M. Hansen - AH 
 

Medarbejderrepræsentant: 

Lis Sparrewath - LS 

 

Gik kl. 

18.30    
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Den 11.10.22 Godkendt. 

 

2. Valg af dirigent 

 Dirigent: Gurli J.  

 

3. Siden sidst / Nyt fra formand - MP 

Ny kordegn Se mail fra Provsten fra den 27/9-2022 kl. 11:11, videresendt til rådet 

den 5/10-22 kl. 11:52. 
 

Rådet tilslutter sig det udsendte fra Provsten. 
 

Der har været afholdt fællesmøde torsdag den 27/10-22 kl. 17.00 i 

Benløse. Martin og Birgit deltog.  
 

Dette er mundet ud i en samarbejdsaftale mellem sognene. 

Godkendelse af 

samarbejdsaftale 

om kordegn 

Bilag er udsendt til rådet den 8/11-2022 kl. 14:30. 

Birgit er med i udvalget angående ansættelsen. 

Vi tilslutter os aftalen. 

Varme i kirken Hvad gør vi? 
 

Poul Klenz Larsen, klimakonsulent, kommer torsdag den 19/10-2022 

kl. 9.00 og gennemfører en klimascreening af kirken. 
 

Lis og Gurli P. kommer med følgende fra mødet, da der ikke kommer 

en rapport fra Poul Klenz Larsen: 
 

• Kirken skal kun varmes op til 8 grader, når der ikke foregår 

noget i kirken. 

• Han foreslår en affugter stående i nærheden af orgelet. Han 

bestiller affugter, han skal bestille til flere kirker, og får så 

rabat, men en affugter koster omkring 20.000 kr. så hvis vi ikke 

vil have en, må vi kunne afbestille den hos ham. 

• Fyret skal stå på en fremløbstemperatur på 80 grader, så det 

bliver hurtigere at varme kirken op. 

• Han mente ikke, vi kunne få lov at sætte varmepumpe op, men 

at vi skulle undersøge, om vi inden for en årrække ville få 

fjernvarme til Kværkeby. 

• Hvis vi bruger affugter, skal vi holde øje med kalkmalerierne. 



Han mente også, at vi måske skulle skrue ned for gudstjenester, da 

det er dyrt med gasforbruget at varme kirken op. Vigersted har 1 

gudstjeneste om måneden. 
 

Martin har den 25/10-2022 talt med Bjarke Bruun, vores 

orgelstemmer, som siger følgende: 
 

Fakta vedr. temperatur sænkning i kirken, i forbindelse med orgel: 

• Orglet kan sagtens tåle udsving i temperaturen. 

• Hvis man eksempelvis vælger at sænke temperaturen til 5 

grader, så skal temperaturen sættes op, minimum 2 timer til 

den forventet driftstemperatur, før orglet vil spille ordentligt, da 

alle piber skal akklimatiseres først. Og luftfugtigheden må ikke 

overstige 70%. 

• Hvis vi vælger denne model, skal der investeres i en affugter, og 

her er der tale om en stor affugter, da vi har haft problemer 

med skimmel før. Derudover skal der bruges en stor mængde 

gas på at hæve temperaturen fra 5 til 19 grader. 

• Bjarke Bruuns anbefaling er følgende: 

• Vi holder en konstant temperatur på 13 til 14 grader Det skulle 

stadig holde luftfugtigheden nede og der skal ikke bruges så 

meget energi til at hæve temperaturen til 19 grader. Og vi skal 

stadig holde et øje med luftfugtigheden. 
 

Vi har forholdt os til klimakonsulenten og vores orgelstemmer og er 

kommet til følgende beslutning: 

• Vi holder en konstant temperatur på 13 til 14 grader Det skulle 

stadig holde luftfugtigheden nede og der skal ikke bruges så 

meget energi til at hæve temperaturen til 19 grader. Og vi skal 

stadig holde et øje med luftfugtigheden. 

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

er deres funktion er. 

Annette skriver lidt om hver funktion til næste møde. 

Fordeling af poster i 

menighedsrådet 

Vi skal her i november-mødet have fordelt posterne i rådet. Vi har 

følgende poster: 

• Formand og kontaktperson: Martin Pedersen 

• Næstformand: Birgit Nielsen 

• Kirkeværge: Gurli B. Petersen 

• Sekretær og kasserer: Annette M. Hansen 

• Byggesagkyndig: Arkhus Bygningsrådgivning 

Lån af det røde hus Birgit har fået en henvendelse, om det kan lade sig gøre at låne  

det røde hus til en lokal strikkeklub. De ønsker om at starte 

den 10. november 2022 og det drejer sig om hver anden torsdag fra 

kl. 19.00 til kl. 21.00 i ulige uger.  
 

Da Vigersted bruger det til strikkeklub, så kan vores lokale vel også? 
 

Det bliver i stedet for om onsdagen med start den 9. november 2022. 

 

4. Nyt fra præst - JV 

Arrangementer i 

2022 

Søndag den 13. november 2022 kl. 09.00, Gudstjeneste 
 

Søndag den 27.november 2022 kl. 10.30, 1. søndag i advent, 

Gudstjeneste 
 

Torsdag den 1. december 2022 kl. 17.00, Julekugler og julesang,  

der serveres gløgg, æbleskiver og saftevand i pausen 
 

Søndag den 4. december 2022 kl. 09.00, 2. søndag i advent, 

Gudstjeneste 
 

Søndag den 11. december 2022 kl. 10.30, 3. søndag i advent, 

Gudstjeneste 



Orientering fra Jens om de kommende måneders arrangementer. De 

kommer med i næste nummer af Lokal Nyt. 
 

Kirkehøjskolen Tirsdag den 1. november 2022 kl. 19.00 

Torsdag den 17. november 2022 kl. 19.00 og 

Onsdag den 30. november 2022 kl. 19.00. 
 

Alle tre gange foregår det i Haraldsted Præstegård. 
 

Folder ligger i våbenhuset. 

 

5. Hjemmeside og oplæg til Lokal Nyt - JP 

Lokal Nyt Deadline til næste nummer er den 2. november 2022. 

Udkommer i perioden 6. - 9. december 2022. 
 

Generalforsamling er tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.00. 
 

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 Gurli P. har fået 1 tilbud og afventer 2 tilbud endnu vedr. 

varmepumper. 
 

Det første tilbud: Prisen er kr. 198.700 incl. moms. 
 

Så har vi modtaget tilbud nr. 2, som er videresendt til rådet  

den 2/11-2022 kl. 12:11. 
 

Disse 2 tilbud sendes til Provstiet. Annette sørger for det. 

 

7. Nyt fra Kasserer - AH 

Kasseeftersyn 2022 Mail fra Bent modtaget den 10:59, som er videresendt til rådet  

den 2/11-2022 kl. 12:36. 
 

Se endvidere mail fra Provsten der er videresendt til rådet  

den 2/11-2022 kl. 12:45. 
 

Der er en del spørgsmål, der skal besvares. Dette gør vi efter bedste 

evne. 

 

8. Nyt fra kontaktperson - MP 

 Intet til punktet. 

 

9. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

 Intet til punktet. 

 

10. Nyt fra Præsteboligudvalg - GP/MP 

 Intet til punktet. 

 



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

Kirkesyn Opfølgning af synet. 
 

Mail fra Gurli P. vedr. kirkesynet og priser på diverse ting, der skal repareres, 

er videresendt til rådet den 8/8-2022 kl. 11:01. 
 

Vi skal have lavet nr. 1, 3, 4 og 9. Vi søger Provstiet om midler fra 5%-puljen 

til nr. 4 i alt kr. 27.800 incl. moms. De andre 3 ting, betales af vores frie 

midler. 
 

Gurli P. har kontaktet Jesper om, hvornår vi kan får lavet punkt 1, 3  

og 9. 
 

Den 14/9-2022 er der kommet godkendelse fra Provstiet til dækning fra 5%-

puljen til at få lavet punkt 4. Så dette kan også igangsættes. 

 

12. Planlægningsmøder med Vigersted - MP 

Planlæsningsmøder Jeanne og Gurli J. deltager fra Kværkeby. 
 

Næste møde er den 25/10-2022. Der var ingen deltagelse herfra. 
 

Følgende har ansvar for: 

Facebook: Martin 

Hjemmesiden: Jens 

Lokalbladet: Birgit 
 

Vi ønsker en koncert til marts 2023 med GNR jam. 

 

13. Menighedshus 

Byggesag Menighedshuset bygges først og senere vil Præsteboligen komme til. Grunden 

til denne bolig vil blive gjort byggemoden. 
 

Møde med arkitekten den 17/8-2022 gik godt. Der er efterfølgende sendt 

materiale til rådet fra mødet. 
 

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

/- 

14. Kirkevej 37 

Bolig ejet af 

menighedsrådet 
Varmekilden efterses. 

 

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 for 2. halvår 2022: 

Tirsdag den 16. august 2022, flyttet til kl. 19.00 

Torsdag den 15. september 2022 

Tirsdag den 11. oktober 2022, flyttes til kl. 19.00 

Tirsdag den 8. november 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. 
 

Forslag til møder i 1. halvår 2023: 

Torsdag den 5. januar 2023 

Torsdag den 2. februar 2023 

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 
 

Forslag til møder i 2. halvår 2023: 

Tirsdag den 15. august 2023 

Torsdag den 14. september 2023 

Tirsdag den 10. oktober 2023 

Tirsdag den 7. november 2023 
 

Disse datoer er godkendt. 

 

18. Evt. 

 Intet til punktet. 

 
 


