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Periode 2012-2016

Deltager

Vagn Rokkjær
Andersen

Eva Jørgensen.

Preben Foldager.

Jan Åge Nielsen.

Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant Helle
Madsen.
Dagsorden

Beslutning

247

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

248

Formanden.

Der blev orienteret
om formandens og kassererens budgetforberedelse
vedrørende budget 2016,
om korrespondance med provstiet vedrørende de afgivne
tilbud på vedligeholdsopgaver på præstegården og på
udskiftning af tag på præstegården,
om forpagtningsaftalens fornyelse.

249

Kassereren.
Budget 2016.

Budget 2016 Bidrag budget afleveret 10-05-2015 16:12 blev
gennemgået og vedtaget med følgende tilføjelse:
Der ansøges om en anlægsbevilling i budget 2016 til
udskiftning af vinduerne i præstegårdens boligdel, idet de
eksisterende vinduer er fra 1973.
Beløbsrammen er kr. 90.000.
Ønsket om anlægsbevillingen indføjes på bilag 6 budget
2016.

250

Kirkegårdsudvalget.
Beslutning om tilslutning til
kirkekalkningsordningen i
Bogense provsti.

Det blev besluttet at tilmelde Vigerslev kirke til den fælles
kirkekalkningsordning i Bogense provsti.

Beslutning om fjernelse af hæk
på diget ved Vigerslev kirke.

Det blev besluttet af fjerne hæk fra den del af kirkediget, der
skal repareres.
Det blev besluttet at indkøbe taksplanter.

Orientering om energikonsulent.

Der blev orienteret om, at stiftets energikonsulent kommer til
Vigerslev kirke tirsdag den 19.maj.

Beslutning om indkøb af
plæneklipper til Vigerslev
kirkegård.

Det blev besluttet at kirkegårdsudvalget kan anskaffe en
plæneklipper til Vigerslev kirkegård indenfor en
beløbsramme på kr. 43.000.

251

Aktivitetsudvalget.

Kirkekoncerten med Akiko Nakajima er flyttet til den 8. juli
2015 kl. 19.30 i Vigerslev kirke.
Den 23. august er der børnegudstjeneste kl. 10.00 med
deltagelse af Anja Præst og der er Solsikkegudstjeneste kl.
19.30 og efterfølgende menighedsmøde i Køreladen, hvor
menighedsrådet er vært med sandwich og vin.

252

Præstegårdsudvalget.

På baggrund af præstegårdsudvalgets anbefaling besluttes
det, at ansøge om en anlægsbevilling i budget 2016 til
udskiftning af vinduerne i præstegårdens boligdel idet de
eksisterende vinduer er fra 1973.
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Datoer for kommende
menighedsrådsmøder.

Onsdag den 26. august 2015 kl. 18.30.
Torsdag den 10. september 2015 kl. 18.30.
Mandag den 5. oktober 2015 kl. 18.30.
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 18.30.
Fredag den 11. december 2015 kl. 18.30.

Dato for menighedsmøde.

Menighedsmødet 2015 foregår i forlængelse af
Solsikkegudstjenesten den 23. august 2015 kl. 19.30.

Eventuelt.

Intet at bemærke.
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