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Deltager 
 

Vagn Rokkjær Andersen. 
 

Eva Jørgensen. 

Afbud fra 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. 
 

 
Dagsordnen blev godkendt. 
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Formanden. 
Orientering. 
 

 
Formanden orienterede om indkommen post. 
Der er kommet en invitation til møde med Energitjenesten 
den 24. maj i Søndersø. Der er tilmeldingsfrist den 19. maj. 
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Kassereren. 
Godkendelse af kvartalsrapport 
for 1. kvartal 2016. 
 
Godkendelse af tilføjelse til 
anmærkning i regnskab 2015. 
 
 
 
 
 
 
Orientering om budget 2017. 
 

 
Kvartalsrapporten blev gennemgået, godkendt og 
underskrevet. 
 
 
Følgende tilføjelse til anmærkning i regnskab 2015 blev 
godkendt: 
Der er givet tilladelse til ekstraordinært at henlægge  
kr. 215.000 fra de frie midler 2015, som anvendes i 2016 
sammen med de allerede opsparede midler til 3 
anlægsprojekter. Dette bringer de frie midler ned på  
kr. 194.187,95. 
 
Der blev drøftet ønsker fra udvalgene til budget 2017. 
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Kirkegårdsudvalget. 
Godkendelse af skrivelse til 
Fyens Stift vedrørende 
ligkapellet på Vigerslev 
kirkegård.  
 

 
Skrivelsen til Fyens Stift blev gennemgået og godkendt. Der 
var enighed om, at tilføje nogle få bemærkninger om 
ligkapellet på Langesø kirkegård. 

 

VIGERSLEV SOGN 
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Præstegårdsudvalget. 
Orientering om planlægning af 
vedligehold af præstegården de 
kommende år. 
 
Forpagtningsaftalen. 
Orientering. 
 

 
Planlægningen af vedligeholdet blev drøftet. 
 
 
 
 
Der blev orienteret om de nye regler for 
betalingsrettighederne, der har bevirket, at 
forpagtningsaftalen skal revideres. 
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Aktivitetsudvalget. 
Orientering om mødet i 
aktivitetsudvalget den 4. april 
2016. 

 
Kirkekoncert. 
Morten taler med Carton om, hvorvidt Michael Sunding og 
Mads Vinding vil spille i en af vores kirker eventuelt med en 
sangsolist fra Nordfyns musikskole. 
 
Menighedsmøde. 
Søndag den 5. juni kl. 19.30 efterfølges aftengudstjenesten 
af det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådsformand 
Morten Aarup-Kristen vil orienterer om menighedsrådets 
virke i det forgangne år og om de opgaver menighedsrådet 
er stillet overfor i de kommende år. Menighedsrådet serverer 
kaffe og kage. 
 
Solsikkegudstjeneste. 
Dorte Svendsen og Anja Præst laver et børnearrangement i 
Langesø Skovkapel søndag den 21. august kl. 11.00. 
 
Konfirmandindskrivning og høstgudstjeneste. 
Søndag den 18. september 2016. 
 
Gospel workshop. 
Gospel workshop med Ulrika Rosdahl i Vigerslev kirke 
søndag den 9. oktober 2016 kl. 14.00. 
 
Allehelgen. 
Søndag den 6. november 2016 kl. 19.30. 
Langesøkoret deltager. 
Menighedsrådet står for et traktement. 
 
Julekoncert med Langesøkoret. 
Søndag den 4. december 2016 kl. 16.00. 
 
Kirkebladet. 
Kirkebladets fremtid blev drøftet. Morten og Hans laver det 
næste kirkeblad i fællesskab. 
 
Næste møde. 
. 
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Ansættelsesudvalget. 
Beslutning om kvalifikationstillæg 
til gravermedhjælperen. 
 

 
Det blev besluttet at give kr. 12.000 årligt i 
kvalifikationstillæg. 
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Eventuelt. 
 

 
Intet at bemærke. 


