
Referat af ordinært MR møde den 28. Februar 2019 kl. 19. 
 
Mødet afholdt i Vigersted præstegårds konfirmandstue. 
 
Afbud fra kasserer Uffe og Mia Engsager 
 
1) Godkendelse af seneste referat og dagsorden 
 
Seneste ordinære møde var den 16. januar 2019 – referat og dagsorden godkendt 
 
2) Post og meddelelser siden sidst ved formanden 
 
Danske Sømands- og udlandskirker. Vi er meldt ind – 1200 kr. om året 
Lysalter er faldet fra hinanden og reparatør (Glarmester Snoer) har afhentet til 
reparation. Snoer har erkendt fejlreparation og retter og leverer tilbage medio marts 
uden beregning. 
Langtidsplanlægningsmødereferat ved Inger og Asger. Vigersted fremlagde ønske om 
ekstra 50.000 til dræningsområde/ pigsten på kirkens nordside. 
Ligeledes orientering om Kvist – Folkekirkens skoletjeneste. Vi er nu tilmeldt – som 
alle sogne i Ringsted - Sorø Provsti og har dermed blandt andet adgang til 
undervisningsmaterialet og vore skoler får tilbud om mulige projekter. 
Generalforsamling i Distriktsforeningen den 7. februar ved Uffe og Søren. 
Distriktsforeningen har forsøgt afholdt temadag men eftersom ikke nok meldte sig til 
blev det ikke til noget. Landsforeningen af Menighedsråds formand holdt oplæg på 
generalforsamling. Der blev serveret hakkebøffer, som var fine. Asger har en dialog 
med Landsforeningen vedr. Distriktsforeningen og dennes berettigelse samt 
kontingent til denne. 
Kirke.dk vil gerne sælge os et abonnement. Vi takker nej her og nu. 
Reklame fra Bibelselskabet – om deres bøger fra forlaget. 
Et bud på Fremtidens Folkekirke, Bog fra Høsterkøb Menighedsråd. Bogen har vakt 
stor debat i medier, bla Kristeligt Dagblad. Eksemplar er tilsendt menighedsrådet og 
præsten. Kan lånes her til læsning. 
Stiftsdag 30. marts i Roskilde. Vi tilmelder 6 personer fra Vigersted Menighedsråd, 
og indstiller Lena til Palladius prisen for sit diakonale arbejde i nørkleklub, sangcafe, 
læseklub m.m.  
Prisen er 100,00 kr. pr. deltager, inkl. Kaffe, frokost og drikkevarer. Deltagerudgifter 
og kørsel afholdes af kirkekassen. Anne-Marie står for tilmelding. 
Orientering om: Kunsten i Kirken: 3 dages seminar på Liselund i Slagelse. 
 
 
 



 
3) Økonomi ved kasserer – i kassererens fravær fremlagde formanden. 
 
Overvejelser i forbindelse med langtidsplanlægningsmøde samt budgetsamrådsmøde 
den 29.august 2019. De to kasserer  (Vigersted og Kværkeby) og Asger har haft 
møde med regnskabsfører Bent om økonomien på længere sigt. Vi skal forsøge at se 
længere frem i tiden og planlægge økonomien bedre.  
Bent har fremsendt momsrefusionsprocent-beregningsskema til alle. Godkendt.   
Udkast til årsregnskab blev gennemgået. - Underskuddet handler om 
kalkningsudgiften samt øgede lønudgifter. Årsregnskabet 2018 blev gennemgået og 
godkendt. 
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Kirkeværge Søren og graver Arne har sammen gennemset de debitorer vedr. 
gravsteder på kirkesteder, som ikke har betalt igennem en årrække, og har nået 1/3 
del af listen og har møde igen i den kommende uge, hvor de forventer at blive 
færdige med gennemgangen.  
Vi har ansøgt provstiet om en tillægsbevilling på kr. 75.000. til dækning af ekstra 
momsregning, selvrisiko i forbindelse med lysalter samt ekstra likviditet i forbindelse 
med at Vigersted Kirkekasse er lønførende for fælles medarbejdere. 
 
4) Personalegruppen ved kontaktperson 
 
Gitte Paxevanos fungerer som kirkesangervikar og PR-medarbejder 14 timer 
ugentligt pr. 1. marts. Vi opslår en stilling (20 timer) snarest muligt – behandler det 
på fælles menighedsrådsmøde som er foreslået til den 11. April kl. 19. Håber dette 
kan resultere i ansættelse umiddelbart efter sommer. 
Mia opdaterer Facebook siden indtil Churchdesk kører. Gitte er tilmeldt kursus 13. 
marts i Churchdesk. 
Churchdesk får/har en kalender med alle aktiviteter. Adgangen til at redigere i denne 
bliver begrænset. 
Vores bogholder Bent, har anmodet om at blive bruger på Churchdesk. 
 
5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholder 
 
Korøvedag fredag d. 22. marts, - Asger tilbyder at hente evt. bestilt mad i Borup. Mia 
må give besked om, hvad der skal hjælp til ? 
”Kongen der ikke kunne sove” d. 23. marts, 
Forårskoncert 10. april, 
Spisning Skærtorsdag (ved voksenkoret?). Sammenskudsgilde v / koret? Mia må give 
besked om nærmere 



2. Pinsedag – orientering om fælles friluftsgudstjeneste i provstiet og aftaler om 
medvirken. Skal vi have tid og sted med? 
Nyt om Kirkehøjskolen – repræsentantskabsmødet og kommende efterår. Program 
foreligger og blev uddelt. 
 
6) Kirken, Kirkegård og Præstegård 
 
Der indkaldes til Præstegårdsudvalgsmøde d. 19. eller 26. marts kl. 10. 
Dør til toiletterne skal males. Dør til kapellet og låge til kirkegården mod nord skal 
også slibes og behandles. Maler kontaktes. 
Genforeningsstenen og pladsen omkring. Kan vi gøre noget, for at synliggøre stenen 
– evt. fjerne hækken (Tjørn) omkring og erstatte med en kort hæk (Bøg) på hver side 
af mindestenen – og etablere nogle blomsterbede. Hækken kan fjernes – dog skal vi 
tænke trafiksikkerhed – markere vejens sving og undgå parkering på græsset 
omkring. Kirkeværgen undersøger og fremlægger et forslag med overslag over 
omkostninger.  Kan evt. hænge sammen med næste punkt: 
Vedr. Præstegården - forslag fra arbejdsmiljørepræsentant til bedre adgangsforhold 
og skærmning mellem tjenstlig del og boligdel blev kort skitseret.  
Forslaget rentegnes og overslag laves inden arbejdsmiljørepræsentanten inviteres til 
det kommende fællesmenighedsrådsmøde. 
Vedr. kirken savner vi sommetider Kirkesangbogen, da vi kun har 50 eksemplarer – 
vi indkøber 50 mere (præsten bestiller).  
Vi har indkøbt og fået leveret ny katafalk. Der udfærdiges ansøgning om betaling fra 
Provstiet jvf. aftale. 
 
7) Tanker  
 
Klyngesamarbejde: Uffe – via Inger – orienterede om møde lørdag den 19. februar. 
Dagplejerne vil gerne bevare legepladsen og gerne udvide den. Der er så vidt vides 
legestation indarbejdet i Lokalrådets oplæg.  
 
8) Kommende mødedatoer 
 
Fællesmøde med Kværkeby MR skal fastlægges - der forslås torsdag d. 11. April kl. 
19.00 - Præsten bringer forslaget videre til Kværkeby Menighedsråd og de to 
formænd + præst udarbejder dagsorden. Forslag til denne kan sendes til Asger, 
Martin eller Anne-Marie. 
Nye mødedatoer til MR - mødet d. 26. marts flyttes til onsdag d. 3. april kl. 16.30 i 
Tiendeladen. Lena giver oplæg om diakoni. 
Næste møde efter dette er tirsdag den 28. Maj. 
 



 
 
9) Eventuelt 
  
Lena fortalte om møde om Diakoni i Hundige kirke d. 27. Marts, som hun deltager i 
for at høste erfaringer og fortælle om det diakonale her i sognet.  
Søren orienterede om voksenkoret (ca. 20 deltagere) som har mange yngre 
medlemmer. 
Inger serverede superlækker orange-mazarinkage med tilhørende frugtsalat. Tak for 
det! 

Mødet sluttede kl. 21. 15 


