Ordinært møde i Vigersted menighedsråd torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
Afbud fra Uffe Larsen.
• Godkendelse af seneste referat og dagsorden
Seneste møde var 22. 03. 2018 - Godkendt
2) Post og meddelelser siden sidst
• Hjemmesiden Vigersted - Kværkeby. Opdatering. kirke-kulturmedarbejder Laila
har undersøgt andre muligheder - DKM , Bricksite og Morten Poulsen - vi er i tvivl
om, hvad det er vi har brug for at betale for, - og hvad det er, vi egentligt kan selv.
Der arbejdes videre med undersøgelserne.
• Henvendelse fra Egnsspilgruppen (2019). Vil vi være med på en eller anden
måde? Vi (Asger) melder tilbage til Berit, at vi gerne stiller strøm, kaffemaskiner,
toiletter etc. til rådighed.
• Henvendelse fra lokalrådet. Vil MR være med til ansøgning?
Formand Asger tager kontakt til Peter Hansen, der har skrevet
henvendelsen til os og meddeler, at vi umiddelbart godt kan
støtte op
om en fælles ansøgning fra byens foreninger om
midler.
• Brev om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag. Kontaktpersonen sørger for
indberetning i samarbejde med regnskabsfører Bent.(via e-boks / virk.dk)
• Brev om klimatilpasning fra Ringsted Kommune. Taget til efterretning.
• BBR meddelelse. Taget til efterretning.
• Tilmelding til Visda – billedlicens. Er dette sket? Ja.
• Fotografering af kirke til Google Street view. 1595,00. Er vi interesserede? Nej
tak.
3) Økonomi v / kasserer
• Budget for 2019. Bent har sendt oplæg. Uffe.
• udsat til nyt møde pga afbud fra kasserer Uffe, forventeligt 5. juni kl. 19. på
Vigersted Kirkeeng.
• Kvartalsrapport fra Bent. Uffe. Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.
• Uffe og Asger refererer fra møde om budget i Halskov den 17. April. taget til
efterretning. Vi skal tænke langsigtet mht større projekter, der kræver meget
store midler.
4) Personalegruppen v/ kontaktperson
Er alle de nye på plads? Ja. Vi indbyder kirke- kulturmedarbejder Laila til det
førstkommende
menighedsrådsmøde som er d. 21. august.
Kirkesanger Kirsten har ansøgt om kursus / timer i solosang på Kirkemusikskolen. Vi
udbeder os nærmere om tid og sted for det ansøgte kursus, og dækker gerne
kursusudgift på de angivne 4000,- samt transport udgifter og vikardækning for
kirketjenesten, indenfor rrimelighedens grænser - vi beder om en timeplan for kursus,
så der kan planlægges med det.

5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholdere
• Sommersang på kirkeengen 5. juni - planlægning - der nedsættes et udvalg,
bestående af Asger, Lena, Irene og Inger, der har styr på det.
• 22. juni - jubilæum og velkomst - fest - der er styr på det ;-)
• Forårets og sommerens begivenheder – planer for efteråret. Temadag den 15.
september. Inger og Søren fremlagde forslag til program for temadagen
(vedhæftet referatet). Datoen ændres til d. 22. september kl. 10-15. Stor
tilfredshed med indholdet og det fine programlægningsarbejde.
6) Kirken, Kirkegård og Præstegård
• Varme i kirken. Opdatering. Kirkeværge Søren orienterede, - lige for tiden er
årstiden ikke til at registrere mangler ved varmen :-)
• Belysning på kirken – medtages til kirkesynet. Orientering om mulig udvidelse af
belysningen efter ønsker. Kirkeværge Søren har indhentet tilbud på
projektørløsning, der vil oplyse tårnet fra øst, som ønsket. Menighedsrådet
skønner ikke at det er en tilfredsstillende løsning, dels pga slagskygge, der evt.
kunne "overdøve" den i øvrigt fine belysning. Dels pga manglende mulighed for
prøveopstilling.
• I forbindelse med kalkning af kirken, er det blevet fastslået, at jorden på
nordsiden suger vand som en svamp, der er trængt op i kirkemuren. Forslag om
ansøgning til provsti om afgravning af jord og ny stenbelægning med marksten
som på sydsiden - Kirkeværge Søren laver en beskrivelse, som vedlægges
synsprotokollen d. 25. maj
• Nyt fra kirkegårdsudvalget: vedtægter for kirkegården skal gennemses. Udsættes
til næste møde
• Indkøb af VacMan Ergo = løftemaskine. Er dette sket? ?
• AV udstyret til konfirmandstuen - der males, og forberedes fra og med 30. maj.
7) Tanker
• Klyngesamarbejde. Noget nyt? Brev fra Ringsted Kommune med spørgeskema.
8) Kommende mødedatoer
Kirkesyn fredag d. 25. Maj: kl. 12: præstegård og kl. 14: Vigersted kirke.
Forberedelse? Deltagere?
• Udflugt fastlagt til den 26. maj (Lis og Arne)
• 21. august, 24. oktober, 20. november 2018 – alle kl. 19
9) Eventuelt orientering om lysalteret /tavlen i Vigersted Kirke, som skal repareres.
Tilbud om Julebudet fra Knud Brixager. Mia og A-M orienteres om indholdet umiddelbart er vi positive.

