Referat for møde (1) i Vigersted Menighedsråd d. 8. dec. 2016 kl. 19.00

Tilstede: Alle rådets medlemmer, Uffe indtil kl. 19.30
Tulle Olsen var inviteret til punkt 2 A, som behandles som mødets første.
Tulle Olsen redegjorde for sine synspunkter vedr. flagning, som var en henstilling om at
overholde flagreglerne, nærmere: ikke at tage flaget ned før tid (solnedgang/kl.20).
- Desuden ønske om, at vi arbejder for at menighedsrådsvalg bliver det normale i
fremtiden, da det øger dialogen mellem sogneboer og kirke.
- Efterlysning af offentliggørelse (mere synligt!) af rådets møder.
- Forslag om interviews af menighedsrådsmedlemmer i Lokalnyt og på hjemmesiden
om, hvad vi lige nu arbejder med i rådet, samt som præsentation af rådets medlemmer.
- Samt ønske om orientering om budget og regnskab, bredt kommunikeret og formidlet,
- som supplement til den almindelige offentlighedspligt.
Menighedsrådet orienterede om vore tanker om at danne et flaglaug, og beslutningen om, at
gravermedhjælper Leif Mogensen for det meste står for nedtagningen og hvis forhindret
træffer aftale med én fra flaglauget.
Pkt. 1. Formalia og godkendelse af dagsordenen. Referat fra mødet 16.11.2016 blev
tiltrådt og underskrevet. Dagsordenen blev godkendt som udsendt. Pkt. 3 flyttes frem af
hensyn til Uffe, der skal gå.
Pkt. 3. Økonomi (Bent inviteres til punktet til kommende møde) Kasserer Uffe orienterede
om, at der p.t. ikke er noget nyt. Rådet inviterer Regnskabsfører Bent til at vejlede om
budgetlægning 2018 på næste møde.
Pkt. 2. Post. Menighedsrådsmedlemmer bør alle være orienteret om, hvad der indgår
på den digitale arbejdsplads, - og vi vil derfor hjælpe hinanden med at være orienteret.
Formand og sekretær mødes ca. hver 14. dag for at se posten igennem. De medlemmer, der
bruger den digitale arbejdsplads rundsender, når de støder på mails i menighedsrådets
postkasse, som de synes er vedkommende for alle.
Præsten har i den fysiske post modtaget en uopfordret ansøgning til gravermedhjælper. Vi
skriver tilbage med tak for ansøgningen og orientering om, at vi for tiden ingen ledig stilling
har.
Pkt. 4. Personalegruppen –
a) præsentation af ny medarbejderrepræsentant.
Endnu ikke afklaret, hvem det bliver, forventes afklaret til næste møde.
b) fortsat drøftelse af kirkesangerstilling og kirke/kultur medarbejder?
I første omgang nedsættes en arbejdsgruppe bestående af organist(Mia), præst (A-M) og
Lena, der i samarbejde med Kværkeby menighedsråd kommer med et opslag til den
ledige kirkesangerstilling og en kommende kirke-kulturmedarbejder. Udvalget inviteres
til næste møde.

c) Orientering om APV for graver –
kontaktpersonen (A-M) orienterede og kirkeværgen (Søren) følger op sammen med
graveren (Arne).
Pkt. 5. Arrangementer og aftaler om tovholdere
a) Kirkehøjskolen – valg af repræsentanter (1-2) til møde i januar.
Søren og Irene blev valgt som repræsentanter.
b) Lutheråret 2017; Der kommer et oplæg til næste møde. Præsten efterlyste ønsker til
Lutherarrangementer i 2017. Forslag til f.eks. noget a la Mette Bocks indlæg i
Kirkehøjskolen 24. november – gerne hende selv om hvad det betyder for os i dag,
hvis det betyder noget for os? Et andet forslag er ”Calvinismen og den reformerte
kirke, - når troen tager overhånd.”
c) Kirkekaffe. Lena har talt op, der er fem tjenester kl. 9 i Vigersted fra nu til marts,
Lena sender en liste rundt,- hænger den op hos graveren.
Pkt. 6. Kirken, kirkegård og præstegård
a) Belysning i kirken Kirkeværge Søren har forsøgt at indhente et tilbud nr. 2, men uden
tilbagemelding. Nu forsøger vi at spørge provstiet, om vi må nøjes med det ene tilbud,
vi har. Søren og Asger tager på studietur til gørtleren i Jylland og beser hans arbejde,
hvorefter der skrives til provstiet.
b) Kirkegårdens træer m.v. Graveren er begyndt at tynde ud i den østlige ende, det
fortsætter vi med. Kirkegårdsudvalget, som er Lena, Søren og Irene, arbejder videre
med projektet i samarbejde med graveren. Ved store træer underrettes provstiet.
Pkt. 7. Tanker
Forslag om fælles tænke-tanker dag i gode rammer væk hjemmefra.
Der er umiddelbart stemning for at arrangere en dag væk sammen, f.eks. Kragerup
gods. Gerne i forår / forsommer. Rådet nedsætter en arbejdsgruppe, bestående af Inger
og Søren, der tænker videre. Vi tager punktet op igen på næste møde.
Pkt. 8. Menighedsrådsmøder 2017 – medbring kalender.
Næste møde er d. 5. januar kl. 19 i Konfirmandstuen. Asger taler med Bent Slott Hansen om,
hvornår vi bedst lægger de faste møder af hensyn til kvartalsrapporter, budget, regnskab etc.
På næste møde fastlægges flere kommende møder. Inger står for traktement 5. jan..
Pkt. 9. Eventuelt
Underretning om gave indkøbt til organist Mia i anledning af 40 års fødselsdag d. 10. dec.
2016. Tak fra Ib Aagaard Bank for opmærksomhed i anledning af Elines begravelse blev
omdelt.
Præsten gjorde opmærksom på Stiftsbladet, nov. – dec. 2016; god inspiration – bladet går på
omgang og vi taler evt. sammen på næste møde om det.
Mødet sluttede kl. 21.30.

