
Referat af møde i Vigersted Menighedsråd d. 13. september 2017 

Alle mødt  

 

1) Referat og dagsorden godkendt 

2) Post siden sidst – intet at bemærke, som ikke er sat på dagsorden 

3) Økonomi  

a) Kvartalsrapport og revisionsprotokollat v/ kasserer Uffe 

kvartalsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning. 

Revisionsprotokollatet blev læst op og taget til efterretning. 

Bemærkning fra Bent Slott Hansen vedlagt vedr. revisionens bemærkning på side 4. Honorar 

udbetalt Nytår 2016, har først kunnet indberettes til skat i 2017 (Early Music v/ Winnie 

Bugge Frandsen).  

Revisionsprotokollatet blev underskrevet. 

b) Orientering om afholdt budgetsamrådsmøde. Vigersted Menighedsråd var ikke 

repræsenteret, hvilket ikke var hensigtsmæssigt, men ingen af medlemmerne kunne deltage. 

Referat fra mødet er modtaget.  

 

4) Personalegruppen 

Opslag til stillingen som kirke-kulturmedarbejder 

Kirkesangerstilling 

Præstesekretærstilling 

Orientering fra udvalgets arbejde v/ kontaktperson Anne-Marie. 

Udvalget arbejder videre med opslag efter vejledning fra Stiftet. Forventeligt /forhåbentligt 

kan vi besætte stillingerne pr. 1. nov., hvis det nu klapper med opslaget.  

I forhold til den uopfordrede ansøgning fra Stinne Juel Andersen vil vi (Anne-Marie) tage 

kontakt og gøre opmærksom på det formelle opslag.  

 

5) Efterårets og vinterens arrangementer og aftaler om tovholdere 

a) Høstgudstjeneste og Plant et træ – Lena og Irene og Arne pynter kirke kl. 10 lørdag 

Lena, Irene og Søren har udset en god placering på kirkegården, hvor menigheden m. børn 

har mulighed for at deltage i plantningen.  

b) Øvrige – planlagte og ønskede – her blev spurgt ind til og orienteret om TV 

gudstjenesterne 4. og 5. okt. Irene og Asger står for indkøb og servering af sandwich og 

drikkevarer. Præsten orienterede om efterårets og vinterens Luther arrangementer – 

menighedsrådet udtrykte samlet begejstring. 

c) Kirkekaffe – Lena udsender en liste som vanligt. Man finder selv en afløser, hvis man er 

forhindret! 

 

6) Kirke, kirkegård og præstegård 

a) Flygel til kirken, orientering fra udvalget og oplæg til beslutning 

Flygeludvalget består af kirkeværge Søren, Formand Asger og organist Mia har sammen 

opmålt og undersøgt muligheder for placering i kirkerummet under prædikestolen, trægulvet 

forlænges. Således vil vi kunne undgå at fjerne en bænk, og dermed beholde det nuværende 

antal siddepladser. Tilbud er indhentet på arbejdet, der indhentes endnu et tilbud til 



sammenligning. Desuden har udvalget ved Mia og Asger været hos Mattson og Mcgee og 

set/hørt på flygel; Det ønskede Steinberg kan lejes med forkøbsret, for at vi kan opleve 

flygelet i praksis, gerne med den omtalte 5 årig garanti, der indbefatter bytteret til andet 

flygel. Menighedsrådet drøftede lidt frem og tilbage og besluttede at indkøbe flygelet. 

Udvalget iværksætter. 

b) Nyt fra kirkeværgen – kirkekalkning, kirkegårdsmur, tiendelade etc. 

Køkkenet i Tiendeladen trænger til lidt bund i skabene, der er svære at holde rene, dette 

arbejde udføres. Defekte tegl m.v.  på kirkegårdsmuren, tilbud er indhentet – arbejdet 

udføres evt., så muren er klar til kalkning samtidigt med, at kirken skal kalkes i forår 2018. 

Nordsiden af kirken repareres i sammenhæng med reparation af kirkegårdsmuren og er klar 

til kalkning 2018 også.  

Kirkegårdsudvalget arbejder med regulativ for kirkegården med angivelse af maksimal højde 

på beplantning på gravstedet. 

c) Præstegården – orientering om løbende arbejde fra Præstegårdsudvalget. 

Der blev orienteret om igangværende arbejder. 

Der er indhentet tilbud på AV anlæg til konfirmandstuen – til undervisnings- og 

menighedsarbejdet. Præstegårdsudvalget indkaldes til beslutning om videre, med Vigersted 

Menighedsråds opbakning til anskaffelsen og videre arbejde.  

 

7) Tanker 

a) Temadag? Menighedsrådet ønsker en temadag til tanker – særligt vedr. diakoni, men 

uafhængigt af de beslutninger, vi har brug for nu at træffe sammen med Kværkeby. (se 

nedenfor)  

b) Fælles møde med Kværkeby; præstegård, medarbejder, arrangementer; liturgi. 

De to formænd og præsten udarbejder dagsordensforslag og indkaldelse til fællesmøde ved 

førstgivne lejlighed. 

 

8) Kommende mødedatoer – et foreløbigt udblik til 2018. 

punktet udsættes til næste møde 

 

9) Eventuelt 

Lena foreslår indkøb af elefant rist til foran tiendeladen – Lena iværksætter 

Der skal indgraveres dato i dirigentklokken – Vigersted 2017, Asger iværksætter 

Lena og nørkleklubben skriver til næste Lokalnyt om mulighed for julehjælp og 

konfirmandlegat. 

Der skal afholdes menighedsmøde – vi satser på en dato i januar. 

 

 

 
 


