
MR-møde torsdag den 14. januar 2021 kl. 19.00


Referent: Janne


Deltager: Bjarne Kristensen, Søren Hansen, Uffe Larsen, Karina Dall, Jørgen G. Nielsen, Mia 
Engsager, Janne Kristensen. Supp. Peter Gylling, Martin R. Henriksen.


1)

Godkendelse af seneste referat og dagsorden


1. Referat 3 dec. - Godkendt

2. Dagsorden - Godkendt


2)

Post og meddelelser siden sidst ved formanden.


1. Martin P’s samtalereferat fra uofficielt hilse-på-møde 1. søndag advent.	 	 	 	
a) Formand orientere om mødet med Martin P. ( formand fra Kværkeby MR). MR er enige om 
at  der fremad rettet vil prøve, at få et godt samarbejde med Kværkeby MR.


2. Provstiudvalget har i sit møde den 3. november 2020 sat dato på 
Langtidsplanlægningsmøderne. 	 

a) Mødet er udsat fra feb. til maj. Bjarne og Uffe vil deltage. Tages med på næste møde, hvor vi 

finder ud af hvad vi skal have med på næste langtidsplanlægningsmøde.


3. Lidt om julehjælp.

Bjarne Fortæller om julehjælp.

Nørkleklubben har indsamlet 5000,-  ( Flot !) 


4. Udsolgt til Jane & Shane koncerten 23. januar	 

Koncerten bliver desværre aflyst, pga. covid-19, men Jane og Shane vil gerne komme på et andet 
sidstpunkt.


5. Nye restriktioner ift. covid-19. 

Bjarne og Arne har målt op i kirken.

Nørkleklubben kontaktes mhp. at strikke et bånd til afskærmning af bænke i kirken (Mia 
kontakter !)


6. Landsforeningen for menighedsråd holder visuelt møde den 20 januar, for nyvalgte medlemmer 
til menighedsråd. Bjarne, Karina og Janne deltager.


7. Indvielse af bymidten sker den 5. juni - koret skal deltage.

Høstgudstjeneste den 19 september 2021, denne dag er der “Kildemarket”.


3)

Økonomi ved kasserer


Forretningsordnen vil Uffe gerne snart sende. ( se senere )

De nye i menighedsrådet vil gerne have en gennemgang af, hvordan budgettet er opbygget. Bent 
( regnskabsfører ) kontaktes.


4)

Personalegruppen ved kontaktperson

a) Karina fortæller om sit arbejde, og sit møde medarbejderne. Hun fortæller om en gruppe der 

meget gerne vil Vigersted kirke og sogn, og om et meget hyggeligt frokost møde. Lige nu er 
der lidt hængepartier omkring vagt planlægning og ferie. 




b) Karina har allerede nu ydet et virkelig flot stykke arbejde, og der blevet givet udtryk fra 
medarbejderne ( via Mia ) at de er glade for Karina er trådt til.


c) Karina og personalet er blevet enig om at afholde MUS i 2021.

d) Der er vedtægter for kontaktpersonen, som vil være godt at tage op i rådet og 

gennemarbejdes. 


Peter spørger ind til aflønning af kontaktperson, både ift. ydelsen fra arbejdet i Vigersted, men 
også hvis Karina skal “overtage” arbejde for Kværkeby.

Martin har spurgt ind til om det skal være 2 kontaktpersoner i Vigersted / Kværkeby. Karina vil 
gerne være den primær person.


Flaglaug: Søren, Leif, Karina.


5)


Tanker.

Næste møde tages aktivitetsmøder op.


6)


Forretningsorden


1. Forretningsorden for Vigersted MR

	 a) Der rettes lidt i forretningsorden. De små ændringer gør at MR kan vedtage dagsorden.


7)

Kirken og kirkegård


1. Vedtægter for kirke- og kirkegårdsudvalg.

- der gøres små ændringer, og vedtages.


2. Vedtægter for kirkeværgen.

- Der gøres enkelte ændringer. Og godkendes.


8)

Præstegård


1. Nyt fra præstegårdsudvalget. Der mangler stadig udkast fra COWI, så snart den ligger holdes 
der et videre møde omkring præstegården.


9)


Hjemmeside


1. Martin P’s udkast til hjemmeside efter ophør af Churchdesk Er det den løsning, vi vælger?

Mia mener først at Churchdesk udløber til august. Mia finder ud af dette. 

Vores supp. Martin R.H. vil prøve at komme med et udkast / undersøge omkring en hjemmeside. 


10)

Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholder. 

Mia er “ formand” for idebanken i aktivitetsudvalget, fælles med Kværkeby. Alle har mulighed for 
at melde ind med gode ideer, løst som fast. Der orienteres fra planlægningsmøde 10. januar med 
Kværkeby Menighedsråd. 


11)




Kirkegårdsvedtægt

- Ligger i provstiet, de er fra 2012. Peter får til opgave at kigge på dem.


12)

Kommende mødedatoer


	 Der fastholdes de datoer som står i referater fra den 3. Dec. 2020


13)


Mia lufter tanken at at flytte konfirmationerne til august, som der er tilbudt i andet sogn.

Bjarne vil tale med Mie om det.


Vigersted: 2 feb. 2021


