Ordinært møde i Vigersted menighedsråd torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
Vi startede med at synge ”Påskeblomst” og indvie dirigentklokke på ny efter den er
tilbage, nu med inskription. Klokken ”bor” i reolen på Præstekontoret.
1) Godkendelse af seneste referat og dagsorden
Seneste møde var 22. 02. 2018
referat 22.02.2018 og dagsorden 22.03.2018 blev godkendt.
2) Post og meddelelser siden sidst v / formanden
• Hjemmesiden Vigersted - Kværkeby. Opdatering. Der er indhentet tilbud fra
”Churchdesk” er indhentet og skal granskes nærmere, og sammenlignes med
lignende hjemmesideløsninger, fordelen her er klart, at data automatisk
overføres til sogn.dk og at der er koblet sms/nyhedsbrev løsning på. Prisen er
pebret. Vi tager punktet op igen 3. maj, når vi ved mere.
• Asger orienterer om deltagelse i GF i Distriktsforeningen d. 28. februar i år
Umiddelbart kan man ikke melde sig ud af Distriktsforeningen og fra mødet var
indtrykket en smule selvgenerende med en bestyrelse, der forventede at være = de
delegerede til årsmødet ”som de plejer” og ikke kunne gøre rede for indholdet af
bestyrelsens formandsmøder. Annette Hansen fra Kværkeby blev af Asger foreslået
som delegeret. (AH er siden blevet afvist med begrundelse i hendes status som
suppleant). Asger og Martin samler op.
•
3) Økonomi v / kasserer
• Den ekstraordinære varmeudgift sidste år – noget nyt? Der er ved kasserer Uffe
og regnskabsfører Bent lavet et skema over de seneste års udgift, der viser, at det
svinger op og ned, men ikke at der er nogen generel stigning i udgifterne til
el/varme ved kirke og Tiendelade. Vi tager dette til efterretning og takker for
indsatsen.
• Beslutning om finansiering af lønninger til nyt personale. Kontaktperson AM og
regnskabsfører Bent har set på tal. Med ansættelsen af Laila Rong Hanna 14 timer
pr. uge som kirkekulturmedarbejder/sognemedhjælper og kirkesanger på
Plejehjemmet er vi rimeligt dækket ind for nu og lønudgiften er mulig inden for
budgettet.
• Meddelelse om driftsrammer for 2019 – orientering. Kasserer Uffe orienterede
om samme driftsramme som i 2018 for 2019.
• Budget 2019 – forberedelse – vi forventer at kunne behandle budgetforslag på
møde 3. maj.
4) Personalegruppen v/ kontaktperson
Orientering om ansættelsesudvalgets arbejde og de nye medarbejdere. I samarbejde
med Kværkeby. – se under 3.
Lockout – orientering ved kontaktperson. Lockouten rammer, hvis den kommer, kun
vore gravere, og vi tager det skridt for skridt. Det øvrige personale er engageret i andre

faglige organisationer end de konfliktramte, hvilket de på opfordring har oplyst
skriftligt overfor kontaktpersonen.
5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholdere
• Sommersang på kirkeengen 5. juni – forslag fra organist og præst om at lave små
boder og evt. kagekonkurrence – en slags gammeldags kirkebasar. Lovligheden af
kagesalg? Pavilloner? Inger Vendler har undersøgt, - vi ligger under
bagatelgrænsen og må gerne. Der købes ind til sandwich (AM Lena Irene hjælpes
ad), laves kaffe til en bod. Nørklerne stiller op med en bod, der inviteres til
cupcakebod (Inger Vendler) A-M spørger Marianne Piil om pavilloner. Øvrige
medlemmer hjælper til. Vi tager punktet op igen d. 3. maj.
• Forårets og sommerens begivenheder – planer for efteråret. Herunder blev der
kastet bolde op til temadag for menighedsrådet i efteråret mht. indhold. Vi
imødeser spændte og forventningsfulde udvalgets oplæg.
6) Kirken, Kirkegård og Præstegård
• Varme i kirken. Opdatering. Der er nu – efter termostat er sat på 20 grader
varmere og ingen klager længere.
• Belysning på kirken – Opdatering Kirkeværge Søren har undersøgt med
kirkegårdsudvalget og gjorde rede for nogle muligheder, vi ser tiden lidt an, for at
se om behov/ønske fortsat eksisterer og tager det evt. op på kirkesynet 25. maj.
• Nyt fra kirkegårdsudvalget: vedtægter for kirkegården skal gennemses. Den
senest vedtagne kirkegårdsvedtægt fra tidligere indscannes og udsendes til
rådets medlemmer. Punktet tages op igen 3. maj.
• Indkøb af VacMan Ergo = løftemaskine. Er dette sket? - ?
7) Tanker
• Klyngesamarbejde. Noget nyt? En af arbejdsgrupperne har været indkaldt
orienterede Uffe, der har meldt sig til gruppen, men ikke kunne deltage i netop
det møde, der arbejdes videre.
• Bytning af el-klaver mellem de to kirker. Noget nyt? Pga. nyt lydanlæg, der
forstærker klaveret i Kværkeby Kirke er det ikke længere aktuelt.
8) Kommende mødedatoer
Kirkesyn fredag d. 25. maj kl. 10 Kværkeby Kirke; kl. 12. Præstegården v/
Præstegårdsudvalget; kl. 14 Vigersted Kirke. Tilmelding imødeses senest en uge
før. Formændene indkalder.
• Alle medlemmer er tilmeldt Stiftsdagen lørdag den 17. marts kl. 10. – der blev
refereret fra dagen, der ikke efterlod noget overbevisende eller varende indtryk,
bedre held næste år.
• Udflugt fastlagt til den 26. maj (Lis og Arne) Søren er forhindret på dagen.
• Uffe og Asger til fyraftensmøde i Distriktsforening vedr. økonomi den 17. april
9) Eventuelt

Der blev spurgt efter AV udstyret, - og fortalt om ny indretning af konfirmandstuen,
Præstegårdsudvalget indkaldes snarest til kort møde om godkendelse af planen og
arbejdet forventes at kunne iværksættes i maj måned.
Organist Mias brev om Musikvideoplan med koret blev oplæst og bifaldt, lille udgift til
begge råd.
Der blev spurgt til nye gudstjenesteform i praksis, lidt forvirring mht. om man står op
under Udgangslæsning. Principielt ja, men tanker er egentligt at vi står op under sidst
salme og derfor sidder under Udgangslæsning, rejser os for Velsignelsen og bliver
stående for at synge sidste salme.

