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Møde nr. 1

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Eva Jørgensen.

Preben Foldager.

Kumar Paul

Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant
Helle Madsen.
Dagsorden

Beslutning

404

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

405

Formanden.
Orientering.

Synsrapporter genfremsendt.

406

Kassereren.
Orientering.

Det er bevilliget, at der hæves kr. 45.000 på den prohiberede
konto med nedrivning af kapellet på Vigerslev kirkegård som
formål.
Der skal udarbejdes en regnskabsinstruks.

407

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

Morud Tømrer- og snedkerforretning har afgivet det billigste
tilbud på kr. 125.000.

b. Orientering malerarbejde.

Der er udført malerarbejde for kr. 40.000.

c. Orientering og beslutning om
udskiftning af service i
konfirmandstuen.

Det besluttet at der indkøbes service for kr. 2.000.

d. Orientering og beslutning om
udskiftning af belysning i
præstegårdens køkken.

408

Kirkegårdsudvalget.
a. Tilbud på reparation af
kvadrene på Vigerslev

b. Tilbud på maling af
glamlemmer i tårnet i Vigerslev
kirke.

Det blev besluttet at indkøbe pendler for kr. 2.000.

a. Det blev besluttet at udskifte kvad fuger.
Fugning sålbænke i vindueshuller.
Eftergåelse af fuger vinduer.
Renovering alle fuger i vindueshul.
Samlet beløb kr. 167.250
b. Det blev besluttet at glamlemmerne males i foråret 2017

c. Vigerslev kirkegård; udbedring c. Arbejdet er udført for kr. 5847,50
af diget ved tomten efter det
nedrevne ligkapel.
d. Beslutning om belysning
mellem Langesø Skovkapel og
Køreladen.

409

Kirkeværge.
a. Orientering om det nye
varmeanlæg i Vigerslev kirke.

b. Orientering.

410

411

Aktivitetsudvalget.
Orientering.

Kontaktperson.
Gennemgang af kursusprogram
2017.

d. Kirkeværgen kommer med forslag til næste møde.

a. Der rettes en forespørgsel til provstiudvalget vedrørende
det nye varmeanlæg; Hvad er provstiudvalgets principielle
holdning i valget mellem oliefyr og elvarmeanlæg.
b. Kirkeværgen orienterede om igangværende istandsættelser.

Der blev orienteret om året julekoncert med Langesøkoret i
Vigerslev kirke.

Programmet blev gennemgået.

412

Forslag til mødedatoer 2017.
Onsdag den 11. januar.
Onsdag den 8. februar.
Tirsdag den 7. marts.
Onsdag den 19. april.
Tirsdag den 16. maj.
Onsdag den 14. juni.
Tirsdag den 12. september.
Onsdag den 11. oktober.
Tirsdag den 14. november.
Fredag den 8. december.

De foreslåede datoer blev vedtaget.

413

Gudstjeneste- og
børnekonfirmandudvalget.
Orientering.

Der er aftalt møde med ledelsen på Havrehedskolen mandag
den 9. januar 2017 kl. 11.00.

414

Eventuelt.

Formanden retter henvendelse til biskoppen for at høre om
der er særlige emner, der skal drøftes til visitatsen den 5.
marts i Vigerslev kirke.

