Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 12-09-2018 kl. 17.00
i Tiendeladen!!
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)
AFBUD: Lis Mikkelsen (LM)
1. Nyt fra formand (MP)/Siden sidst overordnet
Ny valg 2018 til menighedsråd 2 år

Vi spørger provstiet, om vi kan være med i et fælles opslag.
Husk at det skal bekendtgøres ved de 2 gudstjenester samt
sættes i Dagbladet. Hvem stiller op? Navnene skal med på
listen. Iris har fundet kandidatlisterne til dette.6 personer
skal vælges + 2 suppleanter.
Opstillingsmøde er tirsdag den 18. september 2018
kl. 17.00 i Kværkeby Kirke.
Snak om hvordan opstillingslisten skal være. Personerne
skal stå i en prioriteret rækkefølge.
Hvis der ikke er indkommet andre lister i tidsrummet fra
tirsdag den 25/9-2018 til den tirsdag den 2/10-2018, er det
Iris’ liste, der er gældende!

FÆLLES MØDE med Vigersted
 Opfølgning af vores markedsføring af sognet på
medierne bl.a. hjemmesiden

Afventer oplæg fra Laila og Marianne på fællesmødet
senere i aften. Se referatet herfra.

 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.

 Menighedsmøde for sognet

Søndag den 2. september 2018.
Hvordan gik det?
Det var et godt møde. Det gør vi ligedan næste år, i
forbindelse med høstgudstjeneste enten den 1. eller 2.
søndag i september måned. Ros til alle for et godt arbejde
med bl.a. pyntning og mad til alle.



Budgetsamrådsmøde den 23. august 2018 i
Ringsted Ligningsområde

Status:
Prisen for kalkningen er ca. fordoblet, selvom vi havde
indgået et samarbejde med Ringsted Sogn om en pris.

2. Nyt fra præst (AM)
 Minikonfirmanderne

Skole/kirke samarbejde med Kværkeby Friskole er startet
op. Anne-Marie, Mia og Laila har været på besøg.



Søndag den 23. september 2018 kl. 10.30, Ung kirke

Arrangementer i efteråret 2018, bl.a.
Gudstjenester og Kirkekaffe

Søndag den 30. september 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste
med kirkekaffe bagefter. Annette sørger for dette.
Søndag den 7. oktober 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste
Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00, Koncert med ”Souls
of Syria” med Laila Rong Hanna

Søndag den 14. oktober 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste med
dåb
Søndag den 28. oktober 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste med
kirkekaffe bagefter
Søndag den 4. november 2018 kl. 15.00, Musikgudstjeneste
(Alle Helgen)
Søndag den 11. november 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste
Søndag den 25. november 2018 kl. 9.00, Gudstjeneste
Søndag den 2. december 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste med
kirkekaffe bagefter (1. søndag i advent)
Onsdag den 5. december 2018 kl. 18.00, Syng julen ind
Søndag den 16. december 2018 kl. 9.00, Gudstjeneste


Kor

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

Torsdag.



Konfirmander

3 hold. 1 fra Kværkeby Friskole og 2 fra Vigersted. Dette
foregår tirsdag, onsdag og torsdag.



Kirkehøjskolen

Folder er revideret og lægges i våbenhuset.
 Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00 i Vigersted
Konfirmandstue.
 Torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00 i Haraldsted
Konfirmandstue
 Onsdag den 21. november 2018 k. 19.00 i Jystrup Stalden



Heldagsretræte

Lørdag den 17. november 2018 kl. 9.00 - 22.00.
Folder lægges i våbenhuset.

3. Nyt fra præstegårdsudvalg (AM)

4. Nyt fra kirkeværge (GP)
 Lys på kirken

Mødet afholdes onsdag den 21-august 2018.
Fugt i kælderen. Der skal en specialist på det.

Lis taler med personalet på Lidemark kirkegård om et kors
med lys i mod vest i tårnet.
De gamle projektørlamper forsøges sælges på DBA. Lis tager
billeder!
Arne tager nogle billeder af dem, så vi kan komme videre
med det.

 Kirkegården
 Kværkebyvej 72

Lis ser på buksbomhækkene. Flere er gået ud.

Evt. beboelse af huset inden nedrivningen kan komme i
gang: Afholdelse af forbruget mod at ”passe” på huset, indtil
vi kommer videre med menighedshuset. Fra 15. juni 2018 til
og med den 30/9-2018.
I det øjeblik nedrivningstilladelse foreligger, fraflyttes huset
med et samme. Vi skriver en værelseslejekontrakt.
Forlænges løbende med 1 måned ad gangen med det
forbehold, at det nedsættes til 14 dage, når
nedrivningstilladelsen foreligger.
Det er en tung arbejdsgang vedr. nedrivningstilladelsen.
Der skal undersøges priser på nedrivning.
 Kirkevej 37

Status på nedrivning af denne bygning.
Så længe den nuværende lejer bor der, sker der ikke noget.
Da vi søger om en byggelinje tæt på Kirkevej 37, vil det
være fint med en principbeslutning om på sigt at nedrive
huset.



Menighedshus

Status ved AR, BN og MP.
Principbeslutning om grundtegninger godkendes, så vi kan
komme videre med det udvendige design.
Størrelsesmæssigt kan det ikke blive større end de ca.
200 m2, vi arbejder med nu.
Arkitekten har revideret tegningerne over indretningen af
huset. Facaderne er ved at blive tegnet. Dronetegning over
kirkens grund vil arkitekten gerne lave og lægge det nye
hus ind efter nedrivning af det røde hus.
Det kan være, at vi skal se på, om der skal være kælder
under det nye menighedshus.
Efterfølgende har Martin sendt følgende mail til rådet:
Jf. vores punkt i går, vil jeg lige redegøre for den aftale der
er lavet, med arkitekt Kenneth Brynningsen.
Første tilbud, som godkendt af provstiudvalget.
Opgaven i fase 1, som arkitekten har forstået den er:
 Arkitektonisk design af ny bygning ud fra jeres ønsker
med mine ”indspark”
 Opstalter af samtlige facader
 Situationsplan (placering af bygningen på matriklen)
 Tegninger til brug for godkendelse hos kommunen
Som fortalt i telefonen, giver jeg en fast pris på det
ovennævnte, til godkendelsen er i hus hos kommunen og I
er tilfredse med bygningens udtryk.
Eksklusiv tegninger af kloakering, el og andre fagtegninger
samt indretningstegninger. Det er vel fase 2?
Arkitektens pris er kr. 20.000,- excl. moms.
Som i kan se, er indretningstegninger ikke med i det første
tilbud.
Ved besigtigelse af grunden med Arne og jeg, blev det
aftalt, af hensyn til vinduesplaceringer i facaden, at starte
med dem.
Så når jeg i går siger, at han ikke for penge før projektet er
slut, er det en sandhed med modifikationer!

Ved godkendelse af de indvendige tegninger afregnes for
dette:
18,5 timer 27/6-12/9 Indretningsforslag til nyt sognehus.
15,0% rabat kr. 650,00 i alt kr. 10.221,25 ekskl. moms
Udover dette afregnes jf. tilbud 1
Håber dette giver klart og tydeligt overblik.
Hvad med vores maskinpark? Lis taler med Rosengården
om evt. leje af plads hos dem til dette.
Vi tager kontakt til provstiet, om et møde måske i næste
uge, inden deres møde.


Se på andre menighedshuse

Skal vi ud og se på nogle??
En tur til Bjæverskov Menighedshus arrangeres. Gurli J. er
tovholder på dette. Gurli P., Iris, Birgit og Arne deltager
sammen med Gurli J.
Skal vi se på nogle flere?

 Vedligeholdelsesudvalget

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

 Ny lysekrone til ”skibet” i kirken

Vi vælger at udskyde dette.

 Selve kirken

5. Nyt fra kontaktperson (AM/MP)

6. Nyt fra graver (LM)
 Dødsfaldsfolder
7.

Nyt fra kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab

8. Næste møde
Torsdag den 11. oktober 2018

Anne-Marie arbejder på at få den færdigt.
Uwe afventer kvartalsregnskab for 3. kvt. 2018.
Skal til møde med Bent angående underskrivelse af diverse
ting.

Alle møderne starter kl. 17.00 og er i Kværkeby Kirke, hvis
ikke andet nævnes!
Møderække for 2. halvår 2018:
Tirsdag den 14. august 2018
Onsdag den 12. september 2018.
Torsdag den 11. oktober 2018
Onsdag den 7. november 2018
Onsdag den 5. december 2018??
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. Evt.

