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Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Afbud fra Eva Jørgensen.

Preben Foldager.

Afbud fra Jan Åge Nielsen.

Afbud fra Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant
Helle Madsen.
Dagsorden

Beslutning

384

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

385

Formanden.
Orientering.

Der foreligger en ny håndbog om personalevejledning.

386

Kassereren.
Godkendelse af
tilrettet Budget 2017.

Endelig budget godkendt med forbehold for sideskiftet
mellem side 9 og 10, hvor dele af budgettet ikke kan læses
korrekt i pdf-filen, Vigerslev sogns menighedsråd, cvr-nr.
59059815, Budget 2017, Endelig budget afleveret d. 29-092016 09:48

Gennemgang af
Revisionsprotokollat til
årsregnskab 2015 –
bemærkninger og efterretning.

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015 – bemærkninger og
efterretninger, blev behandlet:
Pkt. 5. Indestående i pengeinstitut. Rådets midler er placeret i
2 pengeinstitutter, primært blandt de 5 største. Hvert år ved
budgetlægningen tages stilling til placeringen, som et
selvstændigt punkt i mødeprotokollen.
Pkt. 6. Tages til efterretning. Der sendes en efterangivelse til
Skat.

Pkt. 7 og 8. Tages til efterretning.
Pkt. 15. Menighedsrådet anmoder revisionen om at anvise de
praktiske foranstaltninger, der kan imødegå unødvendig
risiko for besvigelser.

387

Gennemgang af Kvartalsrapport
for 3. kvartal 2016.

Kvartalsrapporten blev gennemgået.

Præstegårdsudvalget.
Orientering om tilbud på
udskiftning af vinduer og døre.

Der er indhentet to tilbud og der afventes et tredje tilbud.

Orientering om tilbud på
indvendigt malerarbejde.
Beslutning om finansiering.

Der blev orienteret om indvendigt malerarbejde i
præstegården og der blev besluttet en beløbsramme på kr.
40.000 i 2016.

Orientering fra Fyens stift om
Fyns stift har den 23. september 2016 fremsendt en erklæring
rettelse af tinglyst adkomsthaver. om, at den tinglyste adkomsthaver på præstegården,
Granbakken 11, 5462 Morud, fejlagtigt har været angivet
som Vigerslev Menighedsråd og at dette er rettet til den
korrekte angivelse Vigerslev præsteembede.

388

Kirkegårdsudvalget.
Orientering.

Der blev orienteret om renovering af kvadrene på Vigerslev
kirke, udvidelsen af Langesø kirkegård og ombygningen af
graverhuset på Vigerslev kirkegård. Endvidere er
nedrivningen af ligkapellet på Vigerslev kirkgård igangsat.

Beslutning om indkøb af maskine Efter indhentning af flere tilbud, blev det besluttet at indkøbe
til kirkegården.
en VM Loader 1026 LX til kirkegården i henhold til tilbud
fra Kragmann A/S. Pris kr. 141.800 ex. moms.

389

Nedsættelse af
gudstjenesteudvalg.

390

Aktivitetsudvalget.
Orientering.
Gospel den 9. oktober 2016 kl.
14.00 i Vigerslev kirke.

Morten Aarup-Kristensen.
Greta Kaltoft Nielsen.
Hans Sørensen.

Et meget vellykket arrangement.

Allehelgensgudstjenesten søndag Langesøkoret deltager.
den 6. november 2016 kl. 19.30. Aktivitetsudvalget står for traktementet.
Julekoncert med Langesøkoret 2. Aktivitetsudvalget står for traktementet.
søndag i advent, den 4. december
2016 kl. 16.00 i Vigerslev kirke.

Julefrokost fredag den 9.
Aktivitetsudvalget står for traktementet.
december 2016 umiddelbart efter
menighedsrådsmødet kl. 17.30.

391

392

Orientering om 500 året for
reformationen og
reformationsjubilæet i 2017.

Provstiet har nedsat et udvalg, som vi kan støtte os til i
forbindelse med fejringen af reformationsjubilæet. Der tages
kontakt til Johannes Nissen, der er medlem af udvalget med
henblik på at få et antal foredrag til Vigerslev sogn.

Gudstjenesten nytårsdag.

Formanden serverer portvin og kransekage i Langesø
Skovkapel umiddelbart efter gudstjenesten kl. 14.00.

Valgudvalget.
Orientering vedrørende
menighedsrådsvalget 2016 og
kandidatlisten.

Eventuelt.

Indberetning og prøvelse er foretaget.

Intet at bemærke.

