Ordinært møde i Vigersted Menighedsråd onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19
Alle rådets medlemmer mødt. Medarbejderrepræsentant Mia
Vi starter med en sang – vi sang ”Bær mig stjerne og ”Nu er jord og himmel stille”
1) Godkendelse af referat og dagsorden.
Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet samme aften, mødet blev holdt.
Dagsordenen blev godkendt.
Årligt valg/konstituering i MR: Valg af formand, næstformand osv. (jf. LBK 771, §11)
Formand Asger Bak blev genvalgt
Næstformand Søren Hansen blev genvalgt
Kirkeværge Søren Hansen blev genvalgt
Kasserer Uffe Larsen blev genvalgt
Sekretær Anne-Marie Mehlsen blev genvalgt
Kontaktperson Anne-Marie Mehlsen blev genvalgt
Bygningskyndig Poul Erik Sunekær blev genvalgt
Underskriftberettiget Uffe Larsen blev genvalgt
2) Post siden sidst v Formand Asger og Præst Anne-Marie
Formanden orienterede om Kirkefondets materiale Vejkirker, Menighedsrådet synes vi er
åben kirke med seværdigheds skilt etc. Og ønsker derfor ikke at tilmelde sig ordningen
”Vejkirker”
3) Økonomi Kvartalsrapport behandles v/ Kasserer Uffe. Kvartalsrapport blev gennemgået
og taget til efterretning.
Budget 2018 v/ Kasserer Uffe. Budgetbemærkninger blev gennemgået og budget 2018
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4) Personalegruppen. Kirke-kulturmedarbejder m.v. Status” v/ Kontaktperson AnneMarie.
2 Stillinger bliver slået op i den indeværende uge – Kirke-kultur medarbejder og kirkesanger
14 timer ugentligt
Og præstesekretær/kordegneassistent og PR medarbejder 8 timer ugentligt
Begge stillinger med mulighed for udvidelse.
Ansøgningsfrist 18.nov. Samtaler forventeligt i uge 47, og ansættelse pr. 1. dec. 2017 eller
snarest muligt herefter.
Der afholdes Arbejdsmiljødrøftelse og MUS d. 8 nov. 2017
5) Arrangementer og aftaler om tovholdere.
30. nov. foredrag kl 19 – Asger og Inger
12. dec. julekoncert kl. 19 – Lena og Mia
6) Kirken, Kirkegård og præstegård
Kirkeværge Søren orienterede om det nye udhængsskab på kirkegården, som er meget
smukt, men skal flyttes ud til vejen, så det kan ses.

Præstegårdsudvalget har vedtaget at indkøbe AV udstyr til konfirmandstuen, samt arbejder
videre med baldakiner, får ordnet tagrenden i hjørnet af husets syd/øst facade.
Da der stadig er frie midler i Præstegårdskassen, kunne der være ide i at se på
istandsættelse af gammelt badeværelse i stueetagen; dette tages op på
præstegårdsudvalgets kommende møde;
Tiendeladen skal stadig have en rist foran indgangen, Søren ordner med murer.
Lena indkøber ny lampe til erstatning for gammel lampe i Tiendeladens stue.
7) Tanker: Temadag? Menighedsrådet vil gerne lave en temadag, i start af 2018, med
mulighed for at emne sættes en god måneds tid før. Kragerup Gods foreslås som sted af
Inger Vendler. Se lørdag under punkt 7. Inger og Søren arbejder med emne. Personalet
inviteres til at deltage.
8) Kommende mødedatoer. Mødet d. 16. nov. aflyses, Menighedsmøde afholdes d. 21.
januar i forbindelse med gudstjenesten kl. 10.30 – der serveres suppe. Ordinært
menighedsrådsmøde d. 22. februar kl. 19. Temadag planlagt lørdag d. 21. april 2018, dato
konfirmeres snarest muligt efter 1. febr. af præsten.
9) Eventuelt – herunder evaluering af afholdte arrangementer. Bl.a. DR og flygel.
Punkter til fællesmøde med Kværkeby d. 2. nov. – mediestrategi, herunder facebook
foreslås som punkt.
Forberedelse af menighedsmøde i januar 2018 – se punkt 8
Der er en kirkegænger, der har undret sig over plantningen af frugttræer på kirkegården,
fordi de jo tiltrækker rådyr. Nu hvor vi har hegn om kirkegården, skulle det ikke være et
problem.

