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Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Eva Jørgensen.

Afbud fra Preben Foldager.

Kumar Paul

Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant
Helle Madsen.
Dagsorden

Beslutning

012

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

013

Formanden.
a. Orientering.

014

015

Kassereren.
a. Orientering om afslutningen af
regnskab 2016.

a. Der blev orienteret
om de kurser menighedsrådsmedlemmer og ansatte
skal på i 2017,
om høring til forsøgsordning for menighedsråd,
om provstiets møde for menighedsrådsformænd.

a. Kvartalsrapporten blev drøftet.

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering. Den igangsatte
udskiftning af vinduer og døre i
præstegårdens boligdel.

a. Der er foretaget den sidste opmåling.
Produktionstiden er omkring seks uger. Arbejdet
forventes udført i den første halvdel af mart 2017.

b. Drøftelse af forholdet mellem
synsrapporterne og den
fremadrettede budgetlægning.

b. Emnet blev drøftet og der var enighed om, at arbejde
med langsigtet budgetlægning på grundlag af de
foreliggende synsrapporter.

c. Orientering om udskiftning af
belysning i præstegårdens
køkken.

016

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering om udskiftning af
fugerne mellem kvadrene i
Vigerslev kirke.

c. Lamperne er indkøbt og hænges op i nærmeste
fremtid.

Punktet udsættes til næste menighedsrådsmøde.

b. Orientering om belysning
mellem Langesø Skovkapel og
Køreladen.

017

018

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

Gudstjeneste- og
børnekonfirmandudvalget.
a. Orientering.

b.Svarskrivelse vedrørende
gudstjenestecirkulæret.

019

Forslag til mødedatoer 2017.
Onsdag den 11. januar.
Onsdag den 8. februar.
Tirsdag den 7. marts.
Torsdag den 6. april.
Tirsdag den 16. maj.
Onsdag den 14. juni.
Tirsdag den 12. september.
Onsdag den 11. oktober.
Tirsdag den 7. november.
Fredag den 8. december.

020

Aktivitetsudvalget.
a.Orientering.

a. Der blev orienteret om sagens status. Menighedsrådet
afventer en udtalelse fra Provstiudvalget.

a. Udvalget bestående af Morten Aarup-Kristensen,
Greta Kaltoft Nielsen og Hans Sørensen, har aftalt
møde med Havrehedskolens ledelse med henblik på
en drøftelse af tilbuddet om undervisning af
børnekonfirmander. Mødet er fastsat til mandag den
16. januar 2017 kl. 11.00.
b. Det blev besluttet at besvare biskoppens skrivelse
Maj 2016 Løbenr. 64825/16

De foreslåede datoer blev vedtaget.

a. Der blev orienteret om Jagtgudstjenesten den 5.
februar. Der laves en annonce.

021

b.Drøftelse af musikledsagelse til
gudstjenester.

b. Emnet behandles af aktivitetsudvalget.

c.Foredragsaften torsdag den 23.
februar kl. 19.30.

c. Der foretages annoncering.

d.Kirkekoncert søndag den 11.
marts kl. 16.00.

d. Der foretages annoncering.

Eventuelt

Emner, der blev drøftet.
Plant et træ.
Langesø kirkegård.
Jubilæumsgudstjeneste

