
Referat for møde i Vigersted og Kværkeby Menighedsråd  

d. 23. marts. 2017 kl. 18.00 Regnskab 2016. 

 

Tilstede: Alle medlemmer af Vigersted og Kværkeby Menighedsråd. Regnskabsfører 

Bent Slott Hansen. Medarbejderrepræsentant og graver Lis Mikkelsen, graver Arne 

Mikkelsen, medarbejderrepræsentant og organist Mia Engsager (fra kl 18.30) 

Vi startede med at synge ”Det er i dag et vejr” 

1) Godkendelse af dagsorden - Dagsordenen blev godkendt. 

2) Regnskabsfører Bent Slott Hansen gennemgår årsregnskab 2016 og 

økonomi – BSH introducerede til kontoformål og regnskabets opbygning. 

Regnskab 2016 for Kværkeby Kirkekasse blev gennemgået og godkendt. 
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Regnskab 2016 for Vigersted Kirkekasse (inkl. Præstegårdskassen) blev 

gennemgået og godkendt. 
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Revisionsprotokollater af 21. nov. 2016 for begge kirkekasser vedr. er 

godkendt og underskrevet. 

3) Spisning –  

Herefter forlod regnskabsfører Bent Slott Hansen mødet. 

4) Beslutning vedr. samarbejdsaftaler mellem Kværkeby og Vigersted vedr. 

stillinger (kirkesanger, vikar for samme samt kirke/kulturmedarbejder). 

Oplæg til samarbejdsaftaler er vedhæftet dagsordenen. 

Samarbejdsaftaler blev forelagt og godkendt, underskrevet. Udvalget, 

bestående af LO; BN; AM og organist Mia, orienterede om udvidelse af 

Kirstens Lybeckers nuværende stilling til 10 timer ugentligt og dermed en 

stilling under overenskomsten som omfatter gudstjenester på søn – og 

helligdage; samt rådighed torsdag og fredag fra kl. 14 og lørdage. Denne 

stilling suppleret af en kirkesanger stilling á 6 timer ugentligt til betjening af 

plejecenter Ortved, gudstjenester 24 gange årligt og kirkelige handlinger om 

formiddagen tirsdag – fredag. Desuden arbejder udvalget videre med opslag af 

en stilling som kirke-kulturmedarbejder.  

 



5) Præstesekretær Ib Aagaard Bank har opsagt sin stilling pr. 30. april 2017. 

ny medarbejder? Orientering ved A-M om opsigelsen, evt. periode hvor vi får 

brug for en vikar, og udvalgets tanke om at tage præstesekretær funktion med 

som en mulig del af kirke-kulturmedarbejder.     

 

6) Fastlæggelse af dato for personaleudfugt. Forslag: lørdag d. 9. september 

2017. Dette blev tiltrådt. Næste år lørdag d. 26. maj Graverne er 

udflugtsudvalg. 

 

7) Birgit Stage fra Jystrup har foreslået førstehjælpskursus og kommer med 

forslag til dato for afholdelse. Menighedsråd og personale tilkendegav, at vi 

er interesserede i at deltage. Formændene melder tilbage til Birgit Stage. 

 

8)  Henvendelse fra Sct. Nicolaitjenesten i Roskilde vedr. økonomisk støtte. 

Henvendelsen er vedhæftet dagsordenen. Vi kan ikke direkte støtte af 

kirkekassen, men støtter under kollektformål 2017 allerede Kirkens Korshær, 

og tager med til beslutning om kollekt 2018, om Sct. Nicolaitjenesten kan/må 

være specifikt kollektformål. 

9) Julearrangement/udflugt vedr. Lübeck  - efter en drøftelse besluttede 

menighedsrådene i stedet at arrangere et mindre julearrangement i forbindelse 

med julekoncert, hvor julegaver til personalet overrækkes og vi ønsker 

hinanden glædelig Jul. 

Herefter forlod medarbejderne mødet. 

10) Lukket punkt. Løn til gravere. Menighedsrådene tiltrådte forslaget om 

at give lønforhøjelse til graverne i størrelsesorden 2000,- kr. pr. måned til hver 

graver pr. 1. april 2017. Jf. opfordringen fra provstiet ved 

langstidsplanlægningsmødet. 

11) Eventuelt orientering fra præsten om mail fra DR, der ønsker at 

producere TV gudstjenester fra Vigersted Kirke d. 3. og 4. oktober 2017 til 

udsendelse i november og januar, samt om Roskilde Stifts opfordring til at 

deltage i Påske 2017 ”#Det vi er fælles om”  

Mødet sluttede kl. 21.15 

 

 


