
Ordinært møde i Vigersted Menighedsråd onsdag den 25. januar 2017 kl. 19 
Alle rådets medlemmer mødt. Janne, suppleant var til stede. Afbud pga sygdom fra 
medarbejderrepræsentant Mia  
 
Vi starter med en sang – vi sang ”Spurven sidder stum bag kvist” 
 

1) Godkendelse af referat og dagsorden.  
Formanden orienterede om div. formalia vedr. beslutningsprotokol / referat og 
forretningsorden for menighedsrådet.  
Rådet ønsker at fortsætter med den nuværende form for referat, vi = sekretæren 
bestræber os (endnu engang) på at offentliggøre dagsordner og referat i videst mulig 
omfang (DAP, ”Sogn.dk” og ”Vigersted – kværkeby.dk”, samt opslag i udhæng etc. ) 

 
2) Post siden sidst 
Formanden orienterede om 
a) Dåbspjece – lægges i kirkernes våbenhus. 
b) Energimærkning af præstegård, - rapport er udarbejdet efter konsulentens besøg, denne 
opbevares sammen med Præstegårdens synsprotokol.  
c) Beierholm leder efter arbejde 
d) Bog om MR arbejde – et eksemplar af bogen indkøbes.  
e) Distriktsforeningens indbydelse til møde 23. marts  - det falder sammen med det fælles 
menighedsrådsmøde (regnskabsmøde) her på stedet.  
f) Indkaldelse til Langtidsplanlægningsmøde d. 28. februar kl. 18. Formand Asger og 
Kirkeværge Søren deltager i år.  
 
3) Økonomi: 
a) Fællesmøder med Kværkeby Menighedsråd og med regnskabsfører Bent – aftalt med 
Martin (formand) og Bent. Formanden orienterede fra mødet og de fælles møder er fastsat 
som følger: 
Uge 12 – torsdag d. 23/03-17 kl. 19.00 i konfirmandstuen: Generelt om økonomi og 
gennemgang af regnskab for 2016. Som indledning til mødet giver regnskabsfører Bent 
Slott Hansen en introduktion om kontoformål, regnskabsopbygning, kontoplaner  etc.  
Uge 22 – torsdag d. 01/06-17 kl. 19.00 i konfirmandstuen: Budget 2018. Tilsvarende som 
ved regnskabsmødet indledes mødet ved regnskabsfører Bent. 
b) Evt. orientering fra kasserer Uffe. Revisionsprotokolat er kommet, blev oplæst og taget til 
efterretning. Der skal i henhold til det nye cirkulære om tjenestebolig for præster bilag 1 
opsættes måler, der adskiller elforbrug i tjenestedelen fra elforbrug i boligdelen. Samme 
gælder vandmåler.  Installation af målere iværksættes. 
c) Øvrige mødedatoer i 2017. 23. marts kl. 18 (fælles regnskabsmøde) ; 3. maj kl. 19; 1. juni 
kl. 19 (fælles budgetmøde); De to menighedsrådsformænd fra Vigersted og Kværkeby 
planlægger udflugt for råd og personale lørdag d. 5. august. Onsdag d. 13. sept. kl. 19;  
torsdag d. 12. okt. kl. 19 ; torsdag d. 16. nov. kl. 19; 26. nov. foreslås til julefrokost for råd 
og personale efter gudstjeneste kl. 10.30 i Vigersted. Alternativt til julefrokost foreslås 
udflugt til Lübeck. 
 



 
4) Personalegruppen: 
Medarbejderrepræsentant – organist Mia er ny medarbejderrepræsentant og indkaldes til 
mødet. Mia har meldt afbud pga. sygdom.  
Kirkesanger og kirke/kulturmedarbejder udvalg: Udvalget har ikke været sammenkaldt pga 
Jul og Nytår – vi samler op. Udvalget indkaldes til møde tirsdag d. 7. febr. Kl. 15.30.  
 
Arbejdsmiljødrøftelse for graver. Kirkeværge Søren og graver Arne har fulgt op? Kirkeværge 
Søren orienterede om teleskop sav indkøbt; Lys på kirkens loft er opsat; Gravkasse afventer 
vores erfaring med nyt graverfirma ”TJgravservice”, der medbringer jordkasse.  
 
5) Arrangementer og aftaler om tovholdere 
a) Lutheråret 2017. Oplæg ved AMNM, bl.a. Plant et Træ – til efteråret; samt ”post-it” tese 
arrangement i slutningen af 2017. Præst og organist stikker hovederne sammen for at 
arrangere Sørens Juhls musikalske billedfortælling om Luther (hvis muligt i 2017, ellers i 
2018) 
b) Andre arrangementer? – planlagte og ønskede. Lena har meldt sig som PR – chef, og 
sørger så vidt muligt for presseomtale af arrangementer. Lena og Irene meldte sig som 
hjælpere ved pizzaspisning for konfirmanderne forud for konfirmandtræf 8. febr. Asger 
henter pizza (er bestilt) kl. 14 hos Il Gusto i Borup. Vi spiser 14.30 kører 15.10 fra Vigersted 
P-plads. 
 
6) Kirken, Kirkegård og præstegård 
a) Belysning i kirke: udflugt til gørtler – Søren og Asger aftaler nærmere. 
b) Mur mod gade pudses – kirkeværge Søren får en overslagspris fra en murer inden 
langtidsplanlægningsmødet d. 28. febr.  
c) Udtynding i østenden af kirkegården fortsat? Kirkegårdsudvalget bestående af Irene, 
Lena og Søren går en tur, fredag d. 3. februar kl. 10, skriver en ”to do liste”, ser også på 
hegn for rådyr. Udvalget iværksætter, hvad der kan gøres straks, og resten tages op på 
næste dagsorden.  
 
7) Tanker 
Fælles ”tænke-tanker-dag” v/Søren og Inger. Forslag fra udvalget om en introaften med 
spisning og oplæg til tanker om liturgi; drøftelse om trosbekendelsens ”kødets opstandelse 
og det evige liv” og Karl d. 5. (rundt om reformationen) d. 30. marts kl. 18- 21 hos Lena, 
Degnebakken 24. Udvalget udarbejder i samarbejde med præsten en ”menuseddel”. 
 
8) Eventuelt: 
Husk Stiftsbladet 
WiFi i konfirmandstuen, netværkets navn: Dlink; Adgangskode: Fiskenet1203; WiFi I 
Tiendeladen – eksisterer ikke, ikke muligt pga. de tykke mure I Tiendeladen, kontorets 
adgang er via kabel, - kan vi evt. lave en adgang I mødelokalet? 
Inger spurgte til Tulle Olsens tanker og ideer fra sidste møde; Menighedsrådet laver i 
fællesskab en præsentation af rådets medlemmer til Lokalnyt nr. 2 (sommer nr.)  


