
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsrådsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

11.05.21 17:00 Kværkeby-

vej 72 

Rådet: 

Mie Jeppesen Højholt - MH 

Birgit Nielsen - BN 

Gurli Petersen - GP 

Iris Henriksen - IH 

Martin Pedersen - MP 

Gurli Jørgensen - GJ 

Annette M. Hansen - AH 
 

Medarbejderrepræsentant: 

Lis Sparrewath - LS 

 

    

 

    
     

 

 

        

 
 

 

    

 
 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Den 13.04.21  

 

2. Valg af dirigent 

 Dirigent: Birgit er fast dirigent. 

 

3. Siden sidst / Nyt fra formand - MP 

Udflytningssyn Der er udflytningssyn på ejendommen Bredagervej 60 tirsdag den 27. 

april 2021 kl. 13.00. Martin deltager. 

Vedr. Corona Vi følger stadigvæk myndighedernes retningslinjer. 

Planlægningsmøder 

med Vigersted 

Jeanne og Gurli J. deltager fra Kværkeby. 
 

Næste møde er tirsdag den 31. august 2021 kl. 12.00. 

Langtidsplanlæg-

ningsmøder 

Vi afventer næste møde. 

Udsættelse af 

konfirmationerne til 

efteråret 

Vi fastholder konfirmationsdatoerne den 2. maj i Vigersted Kirke og den 9. 

maj i Kværkeby Kirke, men tilbyder samtidigt alternative dage i 

august/september. 

1. Der tilbydes alternativ konfirmationsdag den 28. august og 
     den 29. august i både Vigersted Kirke og i Kværkeby Kirke. 

Serviceaftale på 

orgel 

 

Martin har skrevet til Frobenius den 22/4-2021 og opsagt vores 

serviceaftale med dem. 
 

Ny serviceaftale er indgået med Bjarke Bruun. 

Valg af ny 

forretningsfører 

Bent har endnu engang bedt os om at finde en ny. 
 

Annette kontakter Skovbo Data om at få et tilbud fra dem, om hvad det koster 

for at få ført regnskabet hos dem fremover. 

Løn til vikar for 

organisten 

Mia har fremsendt nogle overvejelser vedr. løn til vikar for organisten. 
 

Korrespondancen er vedhæftet denne dagsorden. 

 



4. Nyt fra præst - MH 

Arrangementer i 

2021 

Søndag den 9. maj 2021 kl. ?, Konfirmation 
 

Kristi Himmelfartsdag, Torsdag den 13. maj 2021 kl. 9.00, 

Gudstjeneste 
 

Søndag den 16. maj 2021 kl. 10.30, Gudstjeneste 
 

Pinsedag, Søndag den 23. maj 2021 kl. 9.00, Gudstjeneste 
 

Søndag den 30. maj 2021 kl. 10.30, Gudstjeneste 
 

Oplæg til 

planlægnings-

udvalget 

 

Konfirmations-

undervisning 

2021/2022 

 

Kirkehøjskolen 

2021 

Hvem vil repræsentere Kværkeby i dette? Det gør Birgit. 

 

5. Hjemmeside og oplæg til Lokal Nyt - JP 

 Jeanne står ikke i Lokal Nyt under menighedsrådet som suppleant. Husk at få 

det rettet til det næste blad. Deadline til næste blad er onsdag den 21. april 

2021. 

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. 

 

7. Nyt fra Kasserer - AH 

Udkast til  

Budget 2022 

Dette er fremsendt via mail fra Bent den 19/4-2021 kl. 11:03. 

Restancer Lis udskriver regninger i november 2021 med et brev om, at regningen næste 

år for 2022 allerede kommer i marts måned for vedligeholdelse og 

granlægning. Er koordineret med Bent. 
 

Lis og Annette ser på restancelisten sammen. 

 

8. Nyt fra kontaktperson - MP 

Arbejdsmiljøet i 

kirken 

Martin er i dialog med Karina fra Vigersted om MUS og APV. 
 

Martin skal holde MUS og APV med Lis og Kirsten. 
 

Vi har besluttet at tilbyde vores fuldtidsansatte en arbejdsmail. Det koster kr. 

65,00 pr. måned pr. medarbejder. 

 

9. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

  

 

 



10. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP 

 Der er afholdt møde i udvalget den 29. marts 2021. 

Referat af mødet er udsendt til rådet den 12/4-2021 kl. 12:25. 
 

Rådet kan ikke godkende Præstegårdsudvalgets oplæg. 
 

Det er vigtigt for rådet, at lokalefordelingen falder på plads hurtigst muligt. 

Derfor har rådet følgende ønsker til Præstegårdsudvalget: 
 

• I det projekt der omhandler Menighedshuset i Kværkeby er der planlagt en 

stor sal og køkken. Dette bibeholdes 

• Præstegården skal ligge, hvor Provstiet mener, det er mest 

hensigtsmæssigt 

• De tjenstlige lokaler skal ligge i det sogn, hvor Præstegården ikke kommer 

til at ligge. 
 

På den måde vil hvert råd kunne arbejde individuelt med deres 

menighedshuse og samarbejde om Præsteboligen. 
 

Birgit og Martin arbejder på et oplæg, der skal med til Præstegårdsudvalget. 
 

Se mailen fra Martin sendt den 20/4-2021 kl. 15:34. 

11. Præstegården 

  

 

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

Kalkning af kirken 

 

Martin kontakter Jette Mørkedal for at høre om, hvem dette sogn er. 
 

Der er kommet svar fra Jette og Martin har kontaktet Alsted Sogn for 

yderligere information.  
 

De har valgt Rølund a/s, Juliesmindevej 14, 4180 Sorø. De har et murerteam, 

der ved, hvad de gerne vil have. Så må vi se om de også kan opfylde dette 

næste gang vi skal have kalket, skriver Henrik Hansen fra Alsted sogn. 
 

Martin rykker Kalkningssamarbejdet angående efterkalkning af kirken. 

Loftet i koret Peter og Lis har talt om loftet ved koret. Annette sender udskrift fra 

besigtigelsen til Peter. 

 

13. Menighedshus 

Nyt vedr. 

Menighedshuset 

 
 
 

 
 
 
 

 

Udarbejdelse af 

lokalplan 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekten har fremsendt notat fra det sidste møde den 10/9-2020.  

Se mail fra Martin den 16/9-2020 kl. 16:28. 
 

Martin, Birgit og arkitekt Henning fra HS har været til møde med Teknisk 

Forvaltning i Ringsted Kommune vedr. vores byggeri af Menighedshus. Se mail 

fra Martin den 01.10.20 kl. 07:59. 
 

Det var et positiv møde. Vi får en afklaring inden næste møde, om det bliver 

en landzonetilladelse eller om der skal laves en lokalplan. 
 

Der er ikke kommet noget nyt fra Ringsted Kommune. 
 

Se mail fra Ringsted Kommune af 27/1-2021 kl 13.52. Er vedhæftet. 
 

Maria Engsig Østergaard, Byggeplanlægger, skriver følgende: 
 

Vi har nu undersøgt mulighederne for, hvordan vi sikre mulighed for etablering 

af menighedshus i Kværkeby. Vi er kommet frem til, at det rigtige er, at lave 

lokalplan for projektet. 

Inden vi kan påbegynde arbejdet med lokalplan, så er der to ting, vi skal have 

styr på inden: 

1. Jeg er ved at undersøge, om vi kan få udlagt arealet i kommuneplanen 

allerede nu i forbindelse med den nye kommuneplan, som skal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Møde med 

arkitekten 

vedtages i år. Det er ikke sikkert, men det vil gøre, at vi kan undgå 

kommuneplantillæg, når vi laver lokalplanen. Det vil dog stadig kræve, 

at vi modtager ovenstående fra jer. 

2. Hvis det er muligt at få det med nu, vil vi også skulle bruge 

områdeafgrænsningen for jordstykket, så det kan blive tegnet ind på 

kortene i kommuneplanen. Det tænker jeg først, I skal gå i gang med, 

når vi har afklaret, om vi kan få det med i kommuneplanen nu. 
 

Martin sender mailen til Rosengården og arkitekten. 

 

Der har været møde med arkitekten i dag, hvor vi gennemgik planen for det 

videreforløb heriblandt økonomien. Der kommer et referat fra arkitekten.  
 

Referatet er videresendt til rådet den 24. marts 2021. 
 

Martin kontakter arkitekten angående et tilbud på en Præstebolig og 

Rosengården om evt. køb af mere jord. 

 

14. Kirkevej 37 

Bolig ejet af 

menighedsrådet 
Synet af denne bolig afhænger af Provstens tilbagemelding. 

 

15. Kværkebyvej 72 

Bolig eget af 

menighedsrådet 

Martin har skrevet til Bent angående den store kopimaskine. Den er købt, men 

den er ikke velegnet til at scanne. 

 

16. TO DO Liste 

Ting vi ikke kan/vil 

effektuere med det 

samme 

Beslutning/Status 
 

1. Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/Peter. 

2. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer. 

3. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis 

4. 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. 

5. Præstetavlen. Frank arbejder videre med den. 

6. Forslag om et stort juletræ med elektriske lys på, som tændes  

    1. søndag i advent. 

 

17. Næste Møde 

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

hvis ikke andet nævnes! 

Møderække for 1. halvår 2021: 

Tirsdag den 5. januar 2021, AFLYST pga. Covid-19 restriktionerne 

Torsdag den 4. februar 2021 

Tirsdag den 2. marts 2021 

Torsdag en 15. april 2021, Ændres til Tirsdag den 13. april 2021 

Tirsdag den 11. maj 2021 

Torsdag den 10. juni 2021 
 

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. 
 



Mødekalender til efteråret 2021 

Tirsdag den 17. august 2021 

Torsdag den 16. september 2021 

Tirsdag den 12. oktober 2021 

Torsdag den 11. november 2021 

 

18. Evt. 

  
 

 
 


