
Fælles 

Menighedsrådsmøde 
Vigersted-Kværkeby 

Dagsorden/Referat 

Mødeinformation 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud  

14/01-20 18:30 Kværkebyvej 

72 

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 

Arne Mikkelsen - AR 
 

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 
 

Der er ikke udsendt nogen dagsorden til dette møde! 

 

2. Præstegården og adskillelse af denne og den private del af boligen  

 Møde med revisor fra BDO. 

 Asger og Bent har haft møde med vores revisor Per Lund + en person 

og herfra fra BDO i Roskilde. 



 

 

Sagsfremstilling  
 

Der er konstateret skimmelsvamp i præstegården, hvilket gør, at 

denne ikke kan bruges til hverken privatbolig for præsten og 

konfirmandstuen ej heller ikke til diverse formål. 

Præsten er fraflyttet boligen og der skal findes en løsning på, hvad vi 

nu gør. 
 

Der har været afholdt møde med provsten i dag og følgende mails er 

modtaget i dag:  
 

Emne: Møde d.d. kl. 13. 

Fra: Asger Bak  

Til: Lars Poulsen, poul.nielsen@lic-mail.dk 

CC: Anne-Marie Nybo Mehlsen, Martin Pedersen 
 

Til stede var: Lars Poulsen og Poul Nielsen fra Provstiudvalget, Anne-

Marie og Asger (Vigersted). Martin kunne ikke deltage. 
 

Kort beslutningsreferat: 

1) Afklaring vedr. Anne-Marie’s bolig fremtid. Nuværende lejemål 

løber ud pr. 31. marts. 

2) Øvrige lokalebehov. Tilbud fra forsamlingshus vedr. 

konfirmander: 250,00 + rengøring pr. gang. Ellers afklaret på 

nær kontor til AMNM. 

3) Afklaring ml. Kværkeby og Vigersted. 

4) Pengene afsat til menighedshus i Kværkeby bliver IKKE trukket 

tilbage. 

5) Bolig og undervisning er præstegårdskasse. 

6) De 2 menighedshuse ligesådan? Er det en god ide? 

7) KAS kan formodentligt bruges til fast ejendom. Vigersted har kr. 

1.080.000. Kværkebys indestående er under kr. 10.000). Skal 

afklares med Stiftet. 

8) Forsikring skal undersøges nærmere. 

9) Lars spørger provster om lignende sager i stiftet og rapporterer 

tilbage til os. Poul finder materiale fra Høm-Vetterslev frem. 

10) AM vil gerne leje fremfor købe pga. usikkerhed ved køb af gl. 

ejendom. Evt. udenfor pastoratet. Evt. separat kontor. 

11) Der foreslås fra provstiudvalgets side at ansætte projektleder 

specielt med henblik på løsning af adskillelse af bolig / 

arbejdsplads. 
 

Således noteret d.d. og godkendt af de tilstedeværende. 
 

Bedste hilsen 

Asger 

 

Fra: Jette <jetam@post.tele.dk> 

Emne: Vigersted Præstegård 

Dato: 14. jan. 2020 17.11.44 CET 

Til: asger@abglobal.dk 

Cc: JEM@KM.DK 
 

Kære Asger 
 

Her komme provstens skriv: 
 

“Ringsted-Sorø provstiudvalg er ved sit møde 14. januar blevet 

orienteret om skimmelproblemerne i Vigersted præstegård. Udvalget 

udtrykker sin glæde over, at menighedsrådene har taget tiltag for at 

sikre beboers, ansattes og brugeres helbred.  

Udvalget beder menighedsrådene overveje, hvordan løsning af 

eksisterende arbejdsmiljøproblemer kan tænkes ind i de igangsatte 

bestræbelser. Helt konkret skal menighedsrådene beslutte, om man 

alene skal gennemføre en dyr skimmelsanering eller samtidig ved om- 

og tilbygning sikre en fornuftig adskillelse af præstegårdens offentlige 

og private del. Provstiudvalget beder om tilbagemelding om den 

trufne beslutning.” 
 

Mange hilsener 

mailto:jetam@post.tele.dk
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Jette 
 

Asger startede med at informere om ovennævnte mails. 
 

Vigersted har holdt møde den 7/1-2020, hvorfra Søren fortæller: 
 

 Vigersted ønsker ikke taget hensyn til, hvad det koster. 

 Renovere præstegården og den private bolig bygges i haven 

forneden. Den gamle privatbolig ønskes med tiden at kunne 

bruges til sognehus. 

 Evt. brug af jordvarme alle steder for at blive mere grønne. 

 Alle medarbejdere og råd skal høres og der skal laves en samlet 

plan for arbejdet. 
 

Der var en stor debat om ovennævnte. Der er flere ting under den 

samme paraply. 
 

Hvad vil vi?  

 Der skal eksperter ind over. Vi er ikke kompetente til at tage 

beslutning om dette. 

 Præsteboligen: Hele taget, ydervæggene og alle gulvene, hvad 

vil det koste at renovere dette? Dette skal undersøges. 

 Der skal være stor gennemsigtighed i, hvad vi gør. 

 Der skal være undervisningsmuligheder for konfirmanderne i 

begge sogne. Der er flere praktiske ting, der skal løses. 
 

Provstiet foreslår, at privatboligen og kontorerne afskilles. 
 

Oplæg fra Vigersted: 

1. Vigersted har ved udarbejdelsen af dette forslag ikke taget 

hensyn til hvad det måtte koste. Vi har ikke noget budget og vi 

har heller ingen penge når bortses måske fra den kapital, 

Vigersted har hos stiftet. Vi arbejder udelukkende med at få 

idéer på bordet. Når økonomien kommer på bordet, tager vi 

selvfølgelig hensyn til denne. 

2. Den gamle præstebolig ønskes anvendt til fremtidig sognegård. 

Herunder kontorer, køkken, sal osv. 

3. Der bygges en bolig til præsten “i haven” (ikke nærmere 

specificeret). 

4. Provstiet (altså ikke Vigersted) anbefalede, at vi tog kontakt til 

Stiftets arkitekt, Michael Madsen. Det gjorde de allerede på det 

første møde. 
 

Asger viste en ”Dialog-skitse” fra Provstiets bygningssagkyndige 

Anker Lundgård. Asger har talt med Anker og takket ham for 

interessen. 
 

Der skal bruges den tid, der skal til.  
 

Kværkeby tager Vigersteds forslag med på deres næste møde og 

kommer med vores oplæg til dette emne. 
 

Kværkeby holder et ekstraordinært møde tirsdag den 28. januar 2020 

kl. 17.00. Gå i tænkeboks. 

 

Nyt fællesmøde: Tirsdag den 11/2-2020 kl. 17.00 på Kværkebyvej 72. 

Vigersted sørger for forplejning. 

 

3. Evt. 

 Intet til punktet. 

 


