Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 12-02-2019 kl. 17.00
i Kværkeby Kirke
Indkaldte/Fremmødte: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM) - Martin Pedersen (MP) - Gurli Birkholm Petersen (GP) - Iris
Henriksen (IH) - Arne Rugtved (AR) - Uwe Wolter (UW) - Birgit Nielsen (BN) - Lis Mikkelsen (LM)
AFBUD:
1. Nyt fra formand (MP)/Siden sidst overordnet


Generalforsamlingen foregår den torsdag den 7. februar
 Generalforsamling i Distriktsforeningen
2019 kl 19.30 i Sorø Sognegård.
(Bilag er medsendt).
Uwe og Birgit deltog, resume fra mødet gives


Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i
Kirkehøjskolen Midtsjælland

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup.
Anne-Marie, Annette og Arne deltager. .
Kort resume fra mødet gives.



Forretningsorden til gennemgang
 Retningslinjer for udarbejdelse af
forespørgsler
 Tilbud til/fra menighedsrådet
 Liste over Leverandører

Udvalget består af Martin, Birgit, Arne og Annette.
Forslag er sendt til udvalget. Udvalget holder et møde
snarest. Martin indkalder til møde 12-02-2019 kl. 16.30

2. Nyt fra præst (AM)
 Arrangementer i foråret 2019, bl.a.
Gudstjenester og Kirkekaffe

Søndag den 17. februar 2019 kl. 9.00, Gudstjeneste
Lørdag den 23. februar 2019 kl. 12.00, Dåbsgudstjeneste
Søndag den 24. februar 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste med
kirkekaffe bagefter. Uwe står for dette!!
Søndag den 10. marts 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste


Børnekorprojekt den 22/3+23/3-2019 (musikfortælling):
”Kongen der ikke kunne sove”.
 Den 30/3-2019: Værkstedstræf for konfirmanderne
sammen med kunstneren Charlotte Trampedach.
 Påsken 2019 er med musik.
 Konfirmation 2019 er med musik.
Egnsspil i Vigersted 2019 sammen med korene.
Forestillingen er den 22/6 og den 23/6-2019
 Minikonfirmanderne

 Konfirmander

 Kor

Torsdag.
3 hold. 1 fra Kværkeby Friskole og 2 fra Vigersted. Dette
foregår tirsdag, onsdag og torsdag.
Filmaften i Jystrup fredag den 11/1-2019. Anne-Marie giver
besked, hvis hun har brug for hjælp.
Børnekor, Ungdomskor og Voksenkor:
Onsdag: Kl. 15.45-16.45, Englekoret,
Kl. 17.00-18.30, Ungdomskoret,
begge i Vigersted Præstegård.

Kl. 18.45-20.15, det nye Voksenkor i Vigersted
Kirke.


Babysalmesang + kirkemusikalsk legestue



Kirkehøjskolen

3. Nyt fra præstegårdsudvalg (AM)

Der er weekendseminar om Skam den 16. + 17. marts 2019
i Stalden i Jystrup.

Opdatering på tilstandsrapport på præstebolig

4. Nyt fra kirkeværge (GP)
 Kirkegården
 Kværkebyvej 72
 Kirkevej 37
 Menighedshus

Status ved AR, BN og MP.
1. Skal Kenneth revidere tegningerne yderligere?
2. Godkendelse af tilbud fra HS arkitekterne og
landmåler, se nedenfor
3. Gennemgang af tilbud på køb af jord, bilag/mail fra
Niels Christian Engelsborg Voss er vedlagt
4. Status på møde med ejendomsmægler vedr. nr. 72
Martin har sendt følgende til rådet den 21/1-2019:
Hermed er referat fra mødet i torsdags, med
Arkitektfirmaet HS.
Vi gennemgik vores ønsker med Henning, og vi blev enige
om følgende:
HS udarbejder et tilbud på at få afdækket økonomi og
muligheder af de 2 scenarier der er i spil pt.
1. Bygge på grund ved Kværkebyvej 72
2. Bygge på jord ved Rosengården
For at gennemføre dette er følgende opgaver sat i gang:
1. Arne kontakter lokal Landmåler.
For at kunne lave tilbuddet har HS brug for, at
grundene ved Kværkebyvej 72 og Kirkevej 37 bliver
besigtiget af en landmåler. Dette gøres i samarbejde
med HS. Prisen for dette ligger ud over deres tilbud.
2. Arne og Martin Holder møde med Rosengården vedr.
pris på grund. (Tirsdag aften)
3. Birgit undersøger salgspris på Kværkebyvej 72
HS-tilbuddet ses for neden og vi træffer en beslutning om
det ved næste møde.
Mail fra HS arkitektfirma den 21. januar 2019 kl. 13.52.00
til Martin:
Tak for et behageligt møde.

Jeg fremsender hermed som aftalt pris på arkitekthonorar
for udarbejdelse af beslutningsgrundlag for valg af de to
scenarier.
Efter vi har modtaget ajourførte landinspektørplaner,
udarbejder vi skitser med placering af bygningen på
grundstykket, hvor de to nuværende beboelsesbygninger
er placeret, idet disse tænkes nedrevet, som drøftet.
Endvidere udarbejdes skitser på placering af det nye
menighedshus, placeret på grundstykket øst for kirken over
for den gamle skole.
Vi udarbejder desuden økonomisk vurdering af de to
scenarier.
Samlet overslagspris, i alt kr. 22.500,00, ekskl. moms.
Som aftalt på mødet, kontakter I landinspektør, som
herefter kontakter os i tilfælde af jeres accept, som aftaler
videre nødvendigt med landinspektøren.
Bemærk, at der ikke er medtaget møde med Ringsted
Kommune eller myndigheder i øvrigt i ovenstående.
Vi afventer herefter nærmere, men har du spørgsmål, er du
naturligvis meget velkommen til at kontakte Peter Frimann
på tlf. 40 28 29 03, idet jeg er på ferie de næste 3 uger.
Det skulle glæde os at kunne fortsætte samarbejdet.
Med venlig hilsen Henning Jensen
 Vedligeholdelsesudvalget

Udvalget består af Martin, Iris, Arne, Gurli B. og Lis.
Ting under 2.000 kr. besluttes af udvalget. Ingen planlagte
møder.

 Selve kirken

5. Nyt fra kontaktperson (AM/MP)

6. Nyt fra graver (LM)

Evt. restancer vedr. kirkegården (på afdøde) meldes til
Bent, som derefter sletter dem.

7.

Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2017 er godkendt af
Provstiet den 6/11-2018, er vedlagt.

Nyt fra kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab

Der er kommet arbejdsplan fra BDO/revisionen vedr.
årsregnskab 2018. Dette er sendt til alle fra Bent den 18/12019.

8. Næste møde
Onsdag den 13. marts 2019

Alle møderne starter kl. 17.00 og er i Kværkeby Kirke, hvis
ikke andet nævnes!
Møderække 1. halvår 2019:
Torsdag den 3. januar 2019
=> Kun møde om Menighedshuset

Tirsdag den 12.februar 2019
Onsdag den 13. marts 2019
Torsdag den 11. april 2019
Tirsdag den 7. maj 2019
Tirsdag den 4. juni 2019
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.

9. TO DO Liste

10. Evt.

1.
2.
3.
4.

Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/ Peter
Salg af gamle projektøre, Arne
Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer
Opfølgning på buskbom alternativer, Lis

