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Periode 2012-2016

Deltager

Vagn Rokkjær
Andersen

Eva Jørgensen.

Afbud fra Preben Foldager.

Jan Åge Nielsen.

Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant Helle Madsen.

Dagsorden

Beslutning

281

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

282

Formanden.
Orientering.

Der blev orienteret om sagen vedrørende inddragelse af
hjemfaldne gravstedskapitaler. Der bliver rykket for et svar i
stiftet.

283

Kassereren.
Budgettet, Vigerslev sogns Menighedsråd, CVR-nr.
Gennemgang og godkendelse af 59059815, Budget 2016, Endelig budget afleveret d. 30-09budget 2016.
2015 11:32, blev gennemgået og godkendt med
anmærkning. Der er foretaget en reduktion af driftsbudgettet
svarende til det beløb provstiudvalget har inddraget af de
hjemfaldne gravstedskapitaler. Menighedsrådet gør
indsigelse mod provstiets inddragelse af dele af de
hjemfaldne gravstedskapitaler. Og menighedsrådet gør
ligeledes indsigelse overfor provstiets praksis med at
beskære de frie midler til finansiering af driften.
Gennemgang og godkendelse af
revisionsprotokollat.
Protokollatet blev gennemgået og godkendt med følgende
bemærkninger til moms:
Pkt. 5. taget til efterretning. Momsopgørelse Metode B
tilrettes således at betaling af forbrugsafgiter (konto 115020)
medregnes til den momsfrie omsætning.
Efterangivelse til moms 2014 fremsendes til Skat.
Pkt. 6:Menighedsrådet har godkendt beregning af delvis
momsfradrag v/underskrift 17.02.2015 efter behandling på
MR-møde.
Gennemgang af kvartalsrapport
2015/3
Kvartalsrapporten blev gennemgået.

284

Kirkegårdsudvalget.
Orientering.

Der er sendt ansøgning til provstiudvalget vedrørende
finansiering af kirkegårdsdiget ved Vigerslev kirke og
udskiftning af kirkedøren.

285

Præstegårdsudvalget.
Orientering om
vedligeholdelsesarbejdet på
præstegården.

Udskiftning af taget er gennemført.
Renovering af dagligstuen er gennemført.

Beslutning om færdiggørelse af
bryggerset.

For at afslutte den igangværende restaurering af
præstegården blev det besluttet at færdiggøre bryggerset
efter installation af fjernvarmen for kr. 16.000.

Forpagtningsaftaled.

Forpagtningsaftalen er sendt i udbud.

286

Kontaktperson.

Præstesekretær Ulla Fisker har sagt sin stilling op ved årets
udgang 2015.

287

Aktivitetsudvalget.

Allehelgengudstjeneste i Langesø Skovkapel søndag den 1.
november 2016 kl. 19.30.
Deltagelse af Langesøkoret.
Efterfølgende er der traktement i Køreladen.
Afslutning med minikonfirmander i Vigerslev kirke 1. søndag i
advent 2016 kl. 10.15.
Traktement med æbleskiver, kaffe, the og saft.
Julekoncert i Vigerslev kirke med Langesøkoret 2. søndag i
advent 2016 kl. 16.00.
Nytårsgudstjeneste i Langesø Skovkapekl 1. januar 2016.
Kransekage og portvin.

288

Kirkeværge.

Lydanlægget i Langesø Skovkapel er færdiginstalleret.
Der er skiftet vandhaner på kirkegårdenes toiletter og på
kirkegårdene.

289

Eventuelt.

Intet at bemærke.

