Dato: Onsdag den 17. september Blad nr.
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VIGERSLEV SOGN
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Sted: Konfirmandstuen..
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Periode 2012-2016

Deltager

Vagn Rokkjær
Andersen

Eva Jørgensen.

Preben Foldager.

Afbud fra Jan Åge
Nielsen.

Merete Møller

Afbud fra Greta Kaltoft Nielsen

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant
Helle Madsen.
Dagsorden

Beslutning

174

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordnen blev godkendt.

175

Formanden.
Orientering.

Der blev orienteret om synsdagen fredag den 12. september.
Der er aftalt et møde med provstiudvalget tirsdag den 7.
oktober kl. 17.00 på provstikontoret. Sekretæren giver
besked til provstisekretæren om antallet af deltagere fra
Vigerslev.

176

Kasseren.
Revisionsrapport gennemgås og
protokolat underskrives.

Revisionsrapporten er ikke modtaget til behandling på mødet
den 17. september. Punktet udsættes til næste møde den
23. oktober 2014.

177

Kirkegårdsudvalget.
Beslutning om lamper på
Vigerslev kirkegård.

Det blev besluttet at sætte arbejdet i gang.

178

Præstegårdsudvalget.
Orientering om vand i
krybekælderen under
præstegården.
Beslutning om reparation af
defekt kloak.
Beslutning om tilstandsvurdering
af krybekælderen.

TV inspektion har vist, at der er defekte kloakrør i vestenden
af præstegården bag carporten.
Et rådgivende ingeniørfirma har undersøgt kælderen. Der ser
rimeligt ud – dog skal der tørres 14 dage ekstra.
Der er foretaget skimmelprøve. Resultatet foreligger i næste
uge.
Problemstillingen omkring de for højt liggende fliser og den
for højt liggende græsplæne blev drøftet.
Der skal foretages blikkenslagerarbejde på det midterste
tagrende nedløb på sydsiden af præstegården.
Parketgulvet i stuen giver for meget efter to steder.
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179

Kirkeværgen. Orientering og
beslutning om opsætning af
tyverialarmer i kirkerne,
tilbygninger og præstegård.

Det blev besluttet at opsætte tyverialarmerne bort set fra i de
to ligkappeller i henhold til tilbud fra Dansikring Direct dateret
den 10. september 2014.
Pillefyret i Køreladen blev drøftet. Det er bestandigt genstand
for tyvenes interesse. Det overvejes at opsætte elradiatorer
og at nøjes med en brændeovn.
Energi Fyn regningerne blev gennemgået og drøftet. Der er
forhold, der ser mærkelige ud; i år er der for første halvår
afregnet 25.000 kWh i Langesø Skovkapel og Køreladen.
Der vil være fremover være rettet opmærksomhed på denne
problemstilling.
Det blev besluttet at iværksætte en trykprøvning af
varmeanlægget i Vigerslev kirke.

180

Aktivitetsudvalget. Orientering.

Der blev orienteret om mødet i aktivitetsudvalget den 9.
september. Referatet fra mødet blev gennemgået.

181

Orientering om ansættelse af
flexjobber på kirkegårdene.

Der blev orienteret om, at der er sket en forlængelse fra
kommunens side til den 19. december 2014.
Det blev besluttet at undersøge ordningen nærmere, inden
der skrives under på den. Formanden kontakter stiftet.

182

Gennemgang af
ringningsregulativet.

Punktet udsættes til næste møde.

183

Eventuelt.

Der var ingen punkter.

