
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsrådsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

24.05.22 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 

 

Kom kl. 

17.25 

     

    

 

        

  

 

 
    X 

 
 

 
 

 

    X 

 

    X 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Den 26.04.22 Godkendt. 

 

2. Valg af dirigent 

 Dirigent: Birgit er fast dirigent. 

 

3. Siden sidst / Nyt fra formand - MP 

Valg af ny 

forretningsfører 

Jens sender noget til os, da han har nogle ideèr til en løsning. 

Bispevalg 2022 2. runde starter den 25/5-2022 med de 2 kandidater, som gik videre. 

Der kommer mere om dette i vores E-boks. 

Formandsmøde i 

Provstiet 

 

Afholdt den 27/4-2022, hvori Martin deltog. 
 

Martin orienterede fra mødet bl.a. om: 

• Stigning i energipriserne. Er der andre muligheder for 

opvarmning? 

• Skal Dameindgangen evt. åbnes igen? 

• Provstiet ønsker, at der kùn er 2 steder i Provstiet, der har 

kapeller med køling, da der er flere kirkegårdskapeller, der ikke 

har denne mulighed. Vi vælger at bibeholde af vores kapel, 

selvom faciliteterne ikke er tidssvarende. 
 

Der er budgetsamrådsmøde den 25/8-2022 i Benløse kl. 18.00. 

 

4. Nyt fra præst - JV 

Arrangementer i 

2022 

Søndag den 29. maj 2022 kl. 9.00, Gudstjeneste, DENNE 

GUDSTJENESTE  ER  FLYTTET  TIL  ROSKILDE. 
 

Søndag den 5. juni 2022 kl. 10.30, Pinsedag, Gudstjeneste 

Planlægning af denne dag: 

• Martin og hans kollega spiller.  

• Der serveres frikadeller, grøn salat og kartoffelsalat samt 

noget drikkelse til.  

• Opgaverne er fordelt i rådet. 
 

Søndag den 12. juni 2022 kl. 10.30, Gudstjeneste 
 



Der har været konfirmationer og det gik godt. 
 

Der er Gudstjeneste 2. pinsedag, mandag den 6. juni 2022 kl. 10.30 

for hele Provstiet i Nordrup Kirkeskov. 
 

 

5. Hjemmeside og oplæg til Lokal Nyt - JP 

Lokal Nyt Udkommer mellem den 7. og den 10. juni 2022. 

 

6. Nyt fra kirkeværge - GP 

Kirkesyn  Vi vil gerne have et kirkesyn. Vi tager kontakt til vores bygningskyndige  

Allan Daugård fra Arkhus Bygningsrådgivning for at finde en dato,  

der skal være den samme som i Vigersted. 
 

Gurli P. tager kontakt til provsten igen. 
 

Der er aftalt kirkesyn torsdag den 9/6-2022 kl. 9.00. Gurli P., Lis, 

Peter og Birgit deltager. 

 

7. Nyt fra Kasserer - AH 

Inventar Der er indkøbt en ny opvaskemaskine til nr. 72 samt en ny printer til 

Lis. 

 

8. Nyt fra kontaktperson - MP 

Organiststillingen Intet nyt i øjeblikket.  

 

9. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

 Intet til punktet. 

 

10. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP 

 Intet til punktet. 

 

11. Planlægningsmøder med Vigersted - MP 

Planlæsningsmøder Jeanne og Gurli J. deltager fra Kværkeby. 
 

Der er møde igen tirsdag den 9/8-2022. 

 

12. Præstegården i Vigersted 

Fællesmøde med 

Vigersted 

Menighedsråd 

 

Der har været afholdt et fællesmøde torsdag den 5/5-2022, hvori 

rådene fra Vigersted og Kværkeby blev enige om, hvor boligen til 

præsten skal ligge og hvordan de tjenstlige lokaler skal fordeles.  

Dette er efterfølgende meddelt provstiudvalget. 

 

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

Kalkning af kirken 

 

Som opfølgning af kalkningen i 2019, som var mangelfuld, skal kirken 

efterkalkes. Dette er igangsat i uge 20/2022. 

 



14. Menighedshus 

Udarbejdelse af 

lokalplan 

Se under punkt 12. 

 

15. Kirkevej 37 

Bolig ejet af 

menighedsrådet 
Se under punkt 6. Gurli P. orienterer Uwe. 

 

16. Kværkebyvej 72 

Bolig eget af 

menighedsrådet 

Se under punkt 6. 

 

17. 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. 

6. Gravsteder. 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. Nyt til hjemmesiden. Vi skal have taget billeder af alle, som er med i  

    rådet og have beskrevet, hvad er deres funktion er. 

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

 

18. 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. 

 
 

 

 



19. Evt. 

 Intet til punktet. 

 
 


