Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 06-09-2017 kl. 17.00 i KIRKEN
Indkaldte/Fremmødte: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM), Lis Mikkelsen (LM) - Martin Pedersen (MP) - Uwe Wolter (UW)
- Birgit Nielsen (BN) - Iris Henriksen (IH) - Arne Rugtved (AR) - Gurli Birkholm Petersen (GP)
Suppleanter: Annette Hansen (AH) - Gurli Jørgensen (GJ)
AFBUD:
1. Nyt fra formand (MP)
Siden sidst overordnet.
 Førstehjælpskursus den 18/8-2017 kl. 8.00-15.30 i
Jystrup. Følgende deltager:
Mia Engsager, Arne Mikkelsen, Lena Uldall, Birgit
Nielsen, Iris Henriksen, Lis Mikkelsen, Anne-Marie
Nybo Mehlsen og Jørgen Nielsen.
Martin har bedt om at få kurset flyttet, da flere har
ferie på dette tidspunkt.
Kurset er flyttet til den fredag den 22/9-2017
kl. 8.00-15.30.
Taget til efterretning.

2. Nyt fra præst (AM)



Aftale fra DONG Energi vedr. levering af gas til
Kværkeby kirke.
Taget til efterretning. Aftalen underskrives og
returneres. Lis rykker for service på fyret. Hun ringer
til Ingo Olsen.
Er på plads.
Ny grøn aftale er kommet, er underskrevet og
returneret.



Infoaften om nye forsøg.
Foregår torsdag den 24/8-2017 i Roskilde kl. 19-21.
Uwe, Martin, Birgit og Annette deltager. Uwe står
for koordineringen.
Martin og Uwe deltog ikke her, da der var indkaldt
til et andet møde i provstiet samme aften.



Budgetsamrådsmøde den 24/8-2017 kl. 18.00 i
Benløse, hvor Martin og Uwe deltog.



Ansøgning om flytning af kiste til Nakskov kirkegård



Ny lysekrone til ”skibet” i kirken.



Lønforhandlingskursus den 16/10-2017 kl. 17.0021.00 i Slagelse, Hvem deltager?

Lutheråret 2017
 Plant et træ arrangement i forbindelse m.
Høstgudstjenesten.; sangcafe; Lutherfilmen;
sangaften i Kværkeby; musikfortælling m. Søren Juhl
evt. og sidst men ikke mindst opsamling på

tesetavlen. I proces.
Mini konfirmand
 Vi er forpligtigede til at tilbyde minikonfirmand
undervisning Vi skal overveje om vi skal ansætte en
minikonfirmand/konfirmand medhjælper, Præsten
vil komme med et oplæg til en arbejdes gruppe! MP
er med i gruppen! Et forslag var at slå sig sammen
med Jystrup, da de har et set up der virker.
Der arbejdes på sagen.
Plant et håb
 Vil vi samarbejde om en Æblefestival/Plante træer!
2017.
- Se under Lutherarrangementer.
Optagelse med DR
 Talt med fjernsynet om optagelse af gudstjenester.
Det bliver i Vigersted Kirke den 3/10-2017 og den
4/10-2017 kl 17.00. Det bliver til 4 gudstjenester i
alt. Vigersted-Kværkeby laver de 2 og JystrupHaraldsted laver de andre 2.
Det bliver et spændende projekt.
Der er deadline til Lokalnyt hurtigst muligt.
3. Nyt fra Kirkeværge (GP)

Kirkesynet den 10. maj 2017
 Gennemgang af synsprotokol (udsendes snarest).
Lægge planer for evt. udførsel af opgaverne.
Der har været afholdt møde i udvalget den 31/52017, hvor der lagt en plan over, hvornår og hvem
der tager sig af det.
Mureren er bestilt til udførelse af arbejdet.
Arbejdet er udført i uge ??
Kirken
Tagrende ved toiletbygning
 Se referatet fra vedligeholdelsesudvalget.
Er lavet.
Nyt lys ved orglet
Disse er sat op og giver et helt andet look ved orglet.
Kalkning af kirken
 Se referatet fra vedligeholdelsesudvalget.
Ifølge Lis skal det være en for menighedsrådet, der
bestiller kalkningen. Lis sender en mail til Henning
Simoni på vegne af Arne med cc til Martin og Arne
om bestilling af kalkningen.
Er sendt den XX, da der er mødet i
kalkningsudvalget i provstiet.

Kirkegården
Kværkebyvej 72
Se under punktet om Menighedshuset.
Kirkevej 37
 Behandling af huslejestigning vedr. etablering af
varmepumpe.
Afventer 1/8-2017 om hvad stigningen vil blive pr.
måned. Med en afskrivning over 15 år vil det være
ca. 550 kr. pr. måned.
Hvad er status på dette?
Menighedshus
 Status ved AR og MP
Provstiet har svaret, at de ser med velvilje på vores
ønske om et menighedshus. Der skal laves et projekt
om det. AR + MP tager kontakt til en mægler for at
få lavet en tilstandsrapport på begge huse for at
have noget til kommunen, om at
ejendomsvurderingen er sat for højt. Høre lejerne
om de vil overtage/købe husene.
Situationen om dette. Hvad gør vi nu?
Der har været møde med provstiudvalget den 8/62017, hvor vi fik talt om vores ønsker og hvordan vi
kommer videre (notat medsendt).
Martin og Arne har talt med advokat Torsten
Svendsen om opsigelse af lejeren. Torsten Svendsen
er hyret til det videre forløb med hensyn til bygning
af det nye menighedsråd.
Martin og Arne har endvidere talt med lejeren om,
at de vil modtage en opsigelse på 1 år gældende fra
1/8-2017.


Hvad er status på dette? Hvor langt er vi nået med
hensyn til advokat m.m.?

Vedligeholdelsesudvalget
Vi skal finde 3 datoer i august, hvor vi kan få et
konsulentbesøg af selskabet for kirkekunst.
Martin har talt med Lissie. De vil gerne komme forbi
og se på kirken. Vi skal bare betale for transporten.
Hvad er status på dette.
Fotografering af kirken 360 grader
Det vil vi gerne have. Annette kontakter dem.
Kim Larsen fra 360 grader har været her tirsdag den
4/7-2017 og har fotograferet kirken. Billederne er lagt
på googlemaps og de er lagt på vores hjemmeside og
vi har også fået rettighederne til dem.

4. Nyt fra kontaktperson (AM/MP)

Ny Kirkesanger/medhjælper
 Der kommer et opslag med mindre timer til
kirkesangerstillingen.
Sognemedarbejder: Afventer nærmere.
Præstesekretær
 Hvor langt er vi nået med det?

5. Nyt fra graver (LM)

Dødsfaldsfolder
Dødsfaldfolderen med reglerne for udsmykning af
gravstederne, f.eks. lys - solceller / batteridrevne etc.
Menighedsrådet har besluttet at tilføje folderens tekst
begrundelsen for, at vi ikke tillader de nævnte
installationer af hensyn til andre sørgende/besøgende.
Der skrives om beslutningen i førstkommende Lokalnyt,
med menighedsrådets beslutning om at sådanne
installationer fjernes. (Så det er menighedsrådet, der
”tager skraldet” fremfor graveren - er på vej.
 Ny formulering skal lige gennemgåes!!
Er gennemgået.
 Lis forslår følgende formulering: LED-lamper er
tilladt i det omfang, at det ikke genere andre
sørgende.
Er dette på plads nu??
Hæk ved Kværkebyvej 37
 Udhules og der laves en lille have
Lis planlægger. Vedligeholdelsesudvalget har sat det
i gang.
Lis har bestilt entreprenør Morten Jensen til at
fjerne det af hækken, som vi har aftalt.
Dette er udført.

6. Nyt fra Kassér (UW) - Økonomi/Regnskab

7. Arrangementer



Revisionsprotokollat for årsregnskab 2016 skal
underskrives og returneres til Bent.
Annette har et udskrevet eksemplar med til
underskrift.



Onsdag og baby salmesang torsdag.

Kor
Konfirmander
 Tirsdag 14.00 -15.15; onsdag kl. 14.45 -16.00
Torsdag kl. 13.15 - 15.00.
9. september 2017 er der personaleudflugt
 Hvem deltager?
Iris (2 stk.), Annette (1 stk.), Gurli J. (1 stk.), Lis (1

stk.), Arne (2 stk.), Uwe (2 stk.), Martin (2 stk.) og
Birgit (2 stk.)/AFBUD. I alt 13 pt. => 11 stk.
17. september 2017 kl. 11.30 - 16.00 er der Kildemarked på
Kirkeengen ved Vigersted kirke
24. oktober 2017 Lutheraften med Søren Juhl.

8. Kirkekaffe

Der er ikke kirkekaffe før i slutningen af september 2017.

9. Evt.
10. Næste møde

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 17.00 i ??
Forplejning: ??
Mødet flyttes til en anden dag, da der er TV-optagelse med
DR.
Mødet rykkes til torsdag den 5/10-2017 kl. 17.00-18.00 i
Kirken.

