
Fælles 
Menighedsrådsmøde 
Vigersted-Kværkeby 

Dagsorden/Referat 

Mødeinformation 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud  

25/02-20 19:00 

Mødet 

slutte-

de  

kl. 

21.00. 

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 
 

Provst Lars Poulsen 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 
 

Sagsfremstilling 
 

Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning 
 

Der er ikke udsendt nogen dagsorden til dette møde! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Bolig til præsten. 

 Lars fortalte kort om præstens bolig og om indretning af præstegård, 

og i den forbindelse opfyldning af cirkulære om tjenestebolig for 

præsters beskrivelse af adskillelse mellem tjenstlige lokaler og bolig. 

Den nuværende bygning er uhensigtsmæssig indrettet og der er 

konstateret skimmelsvamp. 

Hvad gør vi i fremtiden? 

  Der er købt et midlertidigt hus til præsten i Vigersted, som 

      præsten kan flytte ind den 1. april 2020. 

 Provstiet har sagt god for købet. 

 Boligen skal være salgbar om 2 til 3 år. 
 

 Asger har bestilt tilbud på maling samt renovering af  

      badeværelse. 
 

 Renoveres det store badeværelse?  

 Der er en K3 i vådområdet. Ikke en hel renovation, men det 

nødvendige udføres for at sikre, det ikke yderligere forværres. 
 

 Fællesmødet har bevilget kr. 100.000,- til maling og evt. 

renoveringer 
 

 Generelt skal tilstandsrapporten kigges igennem for K2 og K3. 
 

 Tilstandsrapporten (gælder 10 år) samt energirapporten (6 

måneder) skal gennemgås og der skal ordnes nogle ting, så vi 

ikke står i en dårlig situation, den da vi skal sælge det igen. 

Asger er på sagen. 

 

 

3. Præstegården, hvad skal vi gøre? 

  Præstegård uden skimmelsvamp. 

 Kan præstegården renoveres og hvad vil det koste? 
 

 Der skal ikke laves to tvillingehuse, vi skal supplere hinanden. 
 

 Michael Madsen er præstegårdssagkyndig og har sammen med 

Asger besigtiget præstegården. Vi afventer referat fra dette. 
 

 Der skal gives et tilbud på Vigersteds og Kværkebys forslag.  
 

 Der er enighed om, at rådene er fælles om det, der hører ind 

under præstegårdskassen! 

 1. Præstens bolig. 

 2. Det fælles personales arbejdsforhold. 
 

 Vigersted klarer selv at disponere over de resterende kvm. 

     til konfirmandstue og graverkontor. 

 Kværkeby klarer selv deres menighedshus. 
 

Martin og Søren sætter sig sammen og finder et firma, der kan 

hjælpe os videre. De 2 skitser er et oplæg til dette. En pris, som 

provstiet kan sige god for. Når det er klart, indkaldes der til et nyt 

møde. 

 

4. Menighedshus i Kværkeby. 

  Der er tildelt 2,5 mio. kr. og der er søgt om 2,5 mio. kr. mere. 

 
 
 
 



5. Evt. 

 Intet til punktet. 

 


