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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 
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Godkendelse af dagsorden. 
 

 
Dagsordenen blev godkendt. 
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Formanden. 
Orientering. 
 

 
Orientering om 
budgetsamrådet i Bogense provsti. Formanden har rettet 
henvendelse til Fyens Stift med spørgsmålet om, hvorvidt det 
er kutyme, at provstiudvalget anvender hjemfaldne 
gravstedskapitaler til den samlede drift i provstiet. Sagen 
behandles som en klagesag. 
Landemode og Stiftsdag 2015. 
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Kassereren.  
Gennemgang af budget 2016. 
 
 

 
Budget 2016 blev gennemgået. 
Der afventes svar på spørgsmålet om gravstedskapitalerne 
inden, der findes besparelse for kr. 50.000 i budgettet. 
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Kirkegårdsudvalget. 
Orientering om sidste 
udvalgsmøde.  
Beslutning om renovering af 
kirkedige. 
 
 
Beslutning om renovering af 
fugerne mellem kvadrene på 
Vigerslev kirke. 
 
 

 
Der blev orienteret om revision af takstblad og vedtægter. 
Kirkegårdsudvalget undersøger muligheden for at etablere et 
varmepumpeanlæg til varmeforsyningen i Vigerslev kirke. 
Med baggrund i høringssvar vedrørende ny hoveddør i 
Vigerslev kirke fremsender menighedsrådet projekt til 
provstiudvalget.  
 
Kirkeværgen har indhentet to tilbud på reparation af 
kirkediget omkring Vigerslev kirkegård. Tilbuddene 
fremsendes til provstiudvalget med henblik på frigivelse af 
prohiberede midler.  
Endvidere er der indhentet et tilbud på reparation af fugerne 
mellem kvadrene på Vigerslev kirke. 

 

VIGERSLEV SOGN 
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Midlertidig konstituering af 
kontaktperson. 
 

 
Hans Sørensen er konstitueret som kontaktperson indtil den 
1. december 2015.  
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Præstegårdsudvalget. 
Orientering om 
vedligeholdelsesarbejdet på 
præstegården.  
Beslutning om fornyelse af 
forpagtningsaftalen for 
præstegårdsjorden i Vigerslev. 
Bilag vedhæftet. 
 

 
Regnskabet for renoveringsarbejdet på præstegården blev 
gennemgået. 
 
 
Fornyelsen af forpagtningsaftalen blev drøftet, og det blev 
besluttet at sende forpagtningen af præstegårdsjorden i 
udbud. 
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Kirkeværge. 
Orientering. 
 

 
Orientering om styring af varmen i Langesø Skovkapel. 
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Aktivitetsudvalget. 

 
Allehelgensgudstjeneste den 1. november 2015 kl. 19.30 
med deltagelse af Langesøkoret. 
Julekoncert med Langesøkoret den 6. december 2015 kl. 
16.00 i Vigerslev kirke. 
Nytårsgudstjeneste den 1. januar 2016 kl. 14.00. Efter 
gudstjenesten serverer menighedsrådsformanden portvin og 
kransekage for menigheden. 
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Eventuelt. 

 
Intet at bemærke. 


