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Periode 2012-2016

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Eva Jørgensen.

Preben Foldager.

Jan Åge Nielsen. Afbud

Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant Helle Madsen.

Dagsorden

Beslutning

321

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

322

Formanden.
Orientering.

Formanden orienterede om indkommen post.
Kirkeministeriet udskifter computeren på kirkekontoret.

323

Kassereren.
Gennemgang af regnskab 2015.

Regnskab 2015 blev gennemgået.

Beslutning vedrørende frie
midler.

Det blev besluttet at ansøge om at henlægge frie midler til
følgende formål:
kr. 35.000 til reparation af kvadrene på Vigerslev kirke.
kr. 50.000 til anskaffelse af maskiner på kirkegårdene.
kr. 130.000 til renovering af ligkapellet på Vigerslev
kirkegård.

324

Kirkegårdsudvalget.

Der blev orienteret om udskiftningen af kirkedøren i Vigerslev
kirke. Udskiftningen foretages onsdag den 2. marts.

325

Præstegårdsudvalget.
Orientering.

Der blev orienteret om udskiftning af låsecylindrene i hele
præstegården, og der blev givet et rids af den fremtidige
vedligeholdelse af præstegården.

326

Aktivitetsudvalget.
Orientering.

Den 2. oktober 2016 kl. 14.00 til 17.00 afholdes der en dag
med gospel i Vigerslev kirke. Ulrika Rosdal har påtaget sig at
arrangere dagen for børn og voksne.

Beslutning om tilskud til Morud
Kunstdage.

Det blev besluttet at give kr. 5.000 til kirkekoncerten
arrangeret af Morud Kunstdage lørdag den 7. maj 2016 kl.
19.30 i Langesø Skovkapel.

Kirkeværge.
Orientering.

Der blev orienteret om varmeforbrug i Langesø Skovkapel,
om Kirkekalkningsudvalgets arbejde og vandindtrængning i
våbenhuset i Vigerslev kirke.

Beslutning om opsætning af
radiatorer ved orglet i Langesø
Skovkapel.

Det blev besluttet at opsætte radiatorer ved orgelet i
Langesø Skovkapel.

Beslutning om reparation af
sammenstyrtet dige.

Det blev besluttet at igangsætte reparation af diget ved
Vigerslev kirke.

Beslutning om renovering af
ligkapellet på Vigerslev
kirkegård.

Det blev besluttet at igangsætte renoveringen af ligkapellet
på Vigerslev kirkegård, idet dele af arbejdet er påtrængende.

328

Ansættelsesudvalg,
Orientering.

Der blev orienteret om den igangværende opgave med
ansættelse af en ny gravermedhjælper.

329

Svar på biskoppens
gudstjenestecirkulære.

I Vigerslev sogn er der én højmesse hver søndag.
Almindeligvis er højmesserne fordelt således, at der er
højmesse i Vigerslev kirke hver tredje søndag og i Langesø
Skovkapel de resterende søndage.

327

På første helligdagene er der højmesse i Vigerslev kirke, og
på anden helligdagene er der højmesse i Langesø
Skovkapel.
På særligt udvalgte søn- og helligdage erstattes højmessen
af en aftensgudstjeneste. Dette er tilfældet skærtorsdag,
Allehelgens søndag og enkelte andre dage i kirkeåret.
Juleaften afholdes der to gudstjenester i Langesø Skovkapel
og en gudstjeneste i Vigerslev kirke.

330

Beslutning om indkøb af
kopieringsmaskine.

Det blev besluttet at udskifte kopimaskinen i graverhuset ved
Vigerslev kirke.

331

Sammenkomst for
Tom Andersen.

Søndag den 20. marts afholdes der en sammenkomst for
Tom Andersen efter højmessen i Langesø Skovkapel.

332

Eventuelt.

Intet at bemærke.

