
Fælles 

Menighedsrådsmøde 
Vigersted-Kværkeby 

Dagsorden/Referat 

Mødeinformation 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud  

11/04-19 20:00 Konfirmand-

stuen 

Råd: 

Anne-Marie Mehlsen -AM  

Arne Rugtved - AR 

Birgit Nielsen - BN 

Gurli Petersen - GP 

Iris Henriksen - IH 

Martin Pedersen - MP 

Uwe Wolter - UW 
 

Asger Bak - AB 

Lena Ulldal - LU 

Irene Petersen - IP 

Søren Hansen - SH 

Inger Vendler - IV 

Uffe Larsen – UL 
 

Medarbejderrepr.: 

Lis Mikkelsen - LS 

Mia Engsager - ME 
 

Suppleanter: 

Gurli Jørgensen - GJ 

Annette Hansen - AH 

Jeanne Pedersen - JP 

Søren Vendler - SV 

Janne Simonsen - JS 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Sagsfremstilling 
 

Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning 
 

Godkendt. 

  

2. Opsamling fra sidst  

 
 

Sagsfremstilling  
 

Se medsendte referat 

og opsamling på referat fra seneste fællesmøde i sept. 2018. 
 

Status på hjemmeside løsning. 



Beslutning 
 

Churchdesk er oprettet og Anne-Marie, Marianne Piil, Gitte Paxenavos 

og Mia Engsager er brugere. 

  

3. Stillingsopslag 

 

 

Sagsfremstilling 
 

B   Beslutning vedr. opslag af stilling og ansættelsesforløb v/udvalget for 

fælleskirkesanger og PR-medarbejder med udvidet funktion 

(medhjælp ved kirkelig undervisning) pr. 01.08.2019. 
 

Beslutning 
 

Udvalget har haft et møde og stillingen slås op med ansøgningsfrist 

den 7/5-2019 og til ansættelse pr. 1/8-2019.  

Gitte fungerer som vikar pt. med 20 timer pr. uge. 

  

4. Projekt vedr. Præstegården adgangsforhold og afskærmning af boligdel 

 

 

Sagsfremstilling 
 

Fremlæggelse af projekt vedr. adgangsforhold ved præstegården for 

afskærmning i forhold til den private bolig. Det fremsendte projekt 

berammer sig til omegnen af kr. 500.000,- v/Anne-Marie og 

arbejdsmiljørepræsentant i provstiet, Hanne Vesth. 

 

Beslutning 
 

Anne-Marie fremstillede sagen fra hendes synspunkt og uddelte en 

skitse over et forslag til en ændring af forholdene. 

Hanne Vesth kom med følgende: 

 Flytte parkeringspladserne ned på arealet ind til naboen i syd. 

(Klimatilpasning). 

 Ingen træer foran den private bolig men en hæk på ca. 1,80 m høj. 

 En bue til højre ligesom til venstre, så præsten kan komme ind i 

garagen uden problemer. 

 Evt. folie på vinduerne ud til gårdspladsen. Det giver et godt 

lysindfald inde i konfirmandstuen og det giver privatliv til 

præstegården. 

 Tydelig skiltning hen til kontoret. 

 En hæk på tværs på vestsiden af præstegården kan være en idé. 

 Havelågen til kirken på vestsiden bør ikke bruges i det daglige, 

undtagen af præsten. 

 Et tværsnit i 3D af tegningen vil være en god idé. 
 

Gurli P. og Arne R. mener, at det fremlagte forslag er for dyrt. 
 

Andre ting der var i spil: 

 Skilt på lågen med: Privat ingen adgang. 

 Parkeringspladser ude ved vejen. 

 Port på østsiden af garagen. 
 

2 enige menighedsråd går med til dette forslag med evt. ændringer. 

12 stemmeberettiget var til stede. 
 

Der skal laves en prioriteringsplan over projektet, som kan se således 



ud: 

 Havelågen skal sikres 

 Folie på vinduerne ud til gårdspladsen 

 Sikkert for børnene at færdes på pladsen foran præstegården 

 En ny tjenestebolig kan være en løsning på sigt 

  

5. Kirke og præstegårdssyn 

 

 
Sagsfremstilling 
 

    Fastsættelse af dato for Kirke- og præstegårdssyn 2019 

Beslutning 
 

Dette sker fredag den 24. maj 2019. 

Kværkeby kl.10.00 

Præstegården kl.12.00 

(Der er lidt at spise i forbindelse med synet, men kun ved tilmelding) 

Vigersted Kirke kl. 14.00. 

  

6. Liturgi  

 

 
Sagsfremstilling 
 

Evaluering på forsøg med ny liturgi og beslutning om nuværende 

ordning fortsættes. 

 

Beslutning 
 

Ordningen er nu afprøvet ved udvalgte gudstjenester og det fungerer 

godt. 

Det er en hjælp, at der bliver sagt, når man skal rejse sig. 

  

7. Evt. 

 

 
Sagsfremstilling 
 

Asger: Ved Stiftsdagen i Roskilde fik Lena Uldall Otto tildelt 

Palladiumprisen.  

Det vil blive omtalt senere i Lokalnyt. 
 

Anne-Marie har søgt provsten om orlov i perioden 15/6-1/9-2019 

(incl. ferie). Der vil komme en henvendelse fra provsten om dette til 

menighedsrådene. 

Lars Storm Kristensen og Jens Vollmer vil være afløsere i denne 

periode. 
 

Beslutning 

  



 


