Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 10-10-2017 kl. 17.00
i TIENDELADEN
Indkaldte/Fremmødte: Gurli Birkholm Petersen (GP) - Uwe Wolter (UW) - Lis Mikkelsen (LM) - Martin Pedersen (MP) Birgit Nielsen (BN) - Iris Henriksen (IH) - Arne Rugtved (AR)
Suppleanter: Annette Hansen (AH) - Gurli Jørgensen (GJ)
AFBUD: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM)
1. Nyt fra formand (MP)
Siden sidst overordnet.
 Indkøb af fryser
Er indkøbt og sat på plads i kælderen i kirken.
 Indkøb af lydanlæg til kor/klaver/band.
Martin sørger for at købe det ind. Anslået pris ca.
kr. 10.000.
 Indkøb af julestjerne til juletræet
Lis køber denne ind. Anslået pris ca. kr. 700.
 Annette deltager i mødet 5/10-2017 om
markedsføring af sognene. Hun repræsenterer også
Vigersted Sogn på dette møde
Annette fortalte om mødet og Martin supplerede
med hans intentioner om vores hjemmeside samt
”indkøb” af domænenavn. Uwe vil gerne stå for
organisationen af web-siden.
Det er nemmeste selv at lægge budskaberne på
vores hjemmeside.
Hvem vil godt skrive nogle pressemeddelelser til
avisen om : Tesegudstjeneste 31/10-2017,
Allehelgen 5/11-2017 og Syng julen ind 6/12-2017.
Det gør Birgit og Gurli P. Det afsættes et beløb til
dette.
Arne vil skrive lidt om hjertestarteren og
1. hjælpskurset.

2. Nyt fra præst (AM)

Optagelse med DR
 Hvordan gik det?
Det var et rigtig godt arrangement og vi glæder os
til at se optagelserne den 7/1-2018 og den 28/12018. Jystrup og Haraldsted er på den 12/11-2017
og den 26/11-2017.

3. Nyt fra Kirkeværge (GP)

Kirkesynet den 10. maj 2017
 Mureren er bestilt til udførelse af arbejdet.
Lis rykker Ingvarsen.
Han kommer efter den 16/11-2017.
Kalkning af kirken
 Det er i proces. Det er pt. udskudt til 2018 ifølge
administrationschef Henning Simoni fra Ringsted
Sogn.
Kirkegården

Kværkebyvej 72
Se under punktet om Menighedshuset.
Kirkevej 37
Aftale om huslejeforhøjelse af Kirkevej 37, På
baggrund af udskiftning af oliefyr med varmepumpe,
aftales der hermed en månedlig huslejestigning på
500 kr. gældende fra 1/1-2018.
Thuelstrup har været forbi Uwe og de har sammen
sænket fremløbstemperaturen for at sikre en
yderligere besparelse.
Menighedshus
 Status ved AR og MP
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 menighedshus.
Vi afventer svar fra kommunen. Vi skal have en
nedrivningstilladelse.
Der er efterfølgende den 8/9-2017 kommet svar
fra kommunen via advokaten, som meddeler, at vi
kan sige lejerne op. Dette er advokaten blevet bedt
om at gøre det til pr. 1/10-2017 med fraflytning
pr. 30/9-2018.
 Kompensation vedr. fraflytning af lejemålet
Kværkebyvej 72 (er medsendt)
Arne og Martin fortalte om sagen. Der henvises til
tidligere fremsendte bilag.
Vedligeholdelsesudvalget
Konsulent Lizzi fra selskabet for kirkekunst har været på
besøg den 22/8-2017. Der kommer en rapport, som vi
efterfølgende vil gennemgå.
Der lægges op til en kirkedag, hvor alt kan drøftes og
evt. besøg hos en anden kirke.
 Rapport over besigtigelse i Kværkeby Kirke (er
medsendt)
 Billeder over alter, salmebogs- og brochurereol og
pultlampe (er medsendt)
 Behandling af rapporten fra SFKK
 Sodpartikler vedr. radiatorer
 Reducering af brugen af levende lys
 Våbenhuset
Der skal findes på en bedre indretning evt. med
nogle hylder.
Vedligeholdelsesudvalget tager sig af alle
ovennævnte punkter.



Rapport vedr. messehagler (er medsendt)
Vi accepterer tilbuddene om reparation af begge
messehagler. Annette kontakter Lizzi.
Ny lysekrone til ”skibet” i kirken
Vi undersøger markedet for at finde en evt. brugt
en.

4. Nyt fra kontaktperson (AM/MP)

Mini konfirmand
 Vi afventer ny kirkesanger/medhjælper.
Ny Kirkesanger/medhjælper
 Der kommer et opslag med mindre timer til
kirkesangerstillingen.
Sognemedarbejder: Afventer nærmere.
Præstesekretær
 Hvor langt er vi nået med det?
Alle tre stillinger slås op i et opslag.
Ansættelsesudvalget indkaldes.

5. Nyt fra graver (LM)

Dødsfaldsfolder
Anne-Marie arbejder på at få den færdigt.
Træer på kirkegård
 Hvad skal der ske med dem?
Vi kan genbruge dem til flere ting andre steder på
kirkegården. Lis kontrakter Produktionsskolen i
Haraldsted/Roskilde Tekniske Skole Vrangeskov.
Træer fjernes evt. efter behov.
Lis taler med skovfogeden, når han kommer med
gran.
Gran på kirkegården
Ny måde at lægge gran på kirkegården på grund af
nye Arbejdsmiljøregler, da graverne ikke må ligge
på knæ i så mange timer mere.


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




7. Arrangementer

Budget 2018, endeligt, samt specifikation af formål
(er medsendt)
Godkendt.
Kværkeby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68692628,
Buget 2018, Endelig budget afleveret d. 30-09-2017
11:50.
Kvartalsrapport for årets første 9 måneder (er
medsendt)
Godkendt.
Fremadrettet regnskabsmøder/budgetmøder
I fremtiden holder vi kun møder om fælles
arrangementer i stedet for fælles
regnskabsmøder/budgetmøder.

Kor


Onsdag og baby salmesang torsdag.

Konfirmander
 Onsdag og Torsdag.
Lutheråret 2017
 Sangaften i Kværkeby; musikfortælling m. Søren Juhl
evt. og sidst men ikke mindst opsamling på
tesetavlen. I proces.

Præsten informerede om de forskellige
arrangementer i denne forbindelse, se Kirkebladet.
22. oktober 2017 kl.10.30, Gudstjeneste. Der er kirkekaffe
bagefter
24. oktober 2017 kl. 19.00, Lutheraften med Søren Juhl i
Vigersted Kirke
31. oktober 2017 kl. 19.00, Reformations- og
tesegudstjeneste. Der er lidt brød, pølser, ost og øl. Gurli J.
og Iris kontakter Anne-Marie om, hvem der gør hvad? De
hjælper til, hvis der er behov for det.
5. november 2017 kl. 15.00, Allehelgen - Musik og
mindegudstjeneste. Der er grillpølser, øl og vand bagefter.
26. november 2017 kl. 9.00, Sidste søndag i kirkeåret Gudstjeneste
30. november 2017kl. 19.00, Luther som sjælesørger 2017 i
Vigersted Præstegård
3. december 2017 kl. 10.30, 1. søndag i advent Gudstjeneste
6. december 2017 kl. 17.00, Syng julen ind med Englekoret
og Julekoret.

8. Kirkekaffe

9. Evt.

10. Næste møde

Der er kirkekaffe følgende dage:
 Søndag den 22/10-2017 kl. 10.30: Iris står for det

Julearrangement
Det vil være efter Syng julen ind den 6/12-2017 med
gløgg og julebag evt. æbleskiver efterfølgende. Det
gælder også Vigersteds menighedsråd og personale.

Torsdag den 2/11-2017 kl. 17.00 i Konfirmandstuen.
Der vil være fællesspisning med Vigersted kl. 18.30-19.15,
hvorefter vi afholder et fælles aktivitetsmøde.
Der bliver bestilt smørrebrød.
Der kommer en særskilt dagsorden til dette møde.

