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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

374

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

375

Formanden.
Orientering.

Det blev drøftet, hvorledes menighedsrådets arbejdsgange
kan fremmes bedst muligt.

376

Kassereren.
Orientering.

Der blev orienteret om ligning, som den er udmeldt for 2017.
På grund af fejl i udmeldingen afventes en ny udmelding fra
provstiudvalget.

377

Kirkegårdsudvalget.
Orientering.
Beslutning.

Det blev besluttet, at igangsætte nedbrydningen af kapellet
på Vigerslev kirkegård.
Der har været møde med arkitekt Mia Rahbek Andersen
vedrørende etablering af nyt varmeanlæg i Vigerslev kirke.
Det blev besluttet at afsætte kr. 20.000 til udarbejdelse af
projektmateriale.

378

Aktivitetsudvalget.
Orientering.

Der gøres nogle praktiske foranstaltninger, der gør det muligt
at få et flygel ind i Langesø Skovkapel til kirkekoncerten den
14. september.
500 året for reformationen og reformationsjubilæet i 2017
blev drøftet.

379

Kirkeværge.
Orientering.

Låsene i kirkerne og tilhørende bygninger er udskiftet.
Maler Trine Andersen er bestilt til at oliere dørene i Langesø
Skovkapel og kapellet på Langesø kirkegård, samt
hoveddøren i Vigerslev kirke.

380

Kontaktperson.

Spørgsmålet om sundhedsforsikring blev drøftet og graver
Helle Madsen vil lade det indgå i overvejelserne, når hendes
organisation fremsender deres forslag i den forestående
lønforhandling.

381

Præstegårdsudvalg.
Orientering.

Der blev orienteret om udskiftning af vinduer, maling i
præstegården og reparation af trappen foran hoveddøren.

382

Valgudvalget.
Orientering.

Der blev orienteret om orienterings- og opstillingsmødet den
13. september 2016 kl. 19.30 i Køreladen ved Langesø
Skovkapel.
Valgudvalget har anmodet Niels Pedersen om at være
dirigent på mødet.

383

Eventuelt.

Julefrokost fredag den 9. december 2016 kl. 17.30
umiddelbart efter menighedsrådsmødet.

