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Periode 2012-2016

Deltager

Vagn Rokkjær
Andersen

Eva Jørgensen.

Preben Foldager.

Afbud fra Jan Åge
Nielsen.

Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant Helle
Madsen.
Dagsorden

Beslutning

238

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

239

Formanden.

Der blev orienteret om budgetsamrådet den 21. april i
Grindløse sognegård.
Nina Billund har på stiftets vegne givet besked om, at stiftet
skal modtage ansøgning om alle arbejder på kirker, der er
ældre end 100 år.

240

Kassereren.

Kvartalsrapporten blev gennemgået og underskrevet med
henblik på indsendelse til provstiet.

241

Kirkegårdsudvalget.

Der blev orienteret om projektet, udskiftning af kirkedøren i
Vigerslev kirke og reparation af den indvendige dør.
Der er aftalt møde i kirkegårdsudvalget onsdag den 29. april
2015 kl. 16.15.

242

Aktivitetsudvalget.

Lørdag den 2. maj 2015 kl. 19.30 holder Morud Kunstdage
kirkekoncert i Langesø Skovkapel.
Mandag den 4. maj 2015 er der i anledning af befrielsen et
sang og foredragsarrangement i Vigerslev kirke kl. 19.30
med Langesøkoret og arkivchef Jørgen Thomsen. Der laves
et traktement i forbindelse med arrangementet.

Kirkekoncerten med den japanske operasanger Akiko
Nakajima afholdes den 8. juli 2015 kl. 19.30.

243

Præstegårdsudvalget.

Det blev besluttet
at igangsætte udskiftning af taget mv.,
Med hensyn til stuen blev det besluttet
at nedtage pejsen,
at opsætte nyt loft,
at udskifte gulvet.
Det blev besluttet
at etablere en ny tagbrønd,
at niveauregulere og dræne græsplænen.

244

Kirkeværgen.

Det blev besluttet at reparere kirkediget ved Vigerslev kirke i
området ved maskinhuset.
Provstiet anmodes om frigivelse af prohiberede midler.

245

Konfirmander og
minikonfirmander.

Den 23. april 2015 kl. 08.00-18.30 er der heldagsudflugt til
Slesvig for konfirmanderne.
Skoleleder Lene Vagtholm, Havrehedskolen, er blevet
anmodet om at give 3. klasserne fri to formiddage i august
og to formiddage i december 2015 med henblik på at
gennemfører den minikonfirmandundervisning, der er blevet
et obligatorisk tilbud. Svar afventes.

246

Eventuelt.

Emner der blev drøftet.
Næste dagsorden og den kommende budgetlægning.
Flygelleje til kirkekoncerten den 8. juli 2015.
Eftersyn på klokkerne. Den øverste klokke i spiret på
Langesø Skovkapel er ikke en metalklokken, men en
pynteattrap udført i træ. Thomo skal ikke efterse denne.

