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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

022

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

023

Formanden.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om visitats, kurser, formandsmøde,
provstesyn og langsigtet budgettering.

024

Kassereren.
Ny regnskabsinstruks gennemgået og underskrevet.
a. Gennemgang af Ny
”Regnskabsinstruks for
folkekirkens lokale kasser” der
efterfølgende kan påføres
underskrifter, såfremt der ikke er
ændringer eller tilføjelser efter
gennemgangen.

025

Præstegårdsudvalget.
Orientering.

Der blev orienteret om igangværende arbejder.

026

027

028

029

030

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

a. Arbejdet påbegyndes, når vejret tillader det.

b. Orientering om belysning
mellem Langesø Skovkapel og
Køreladen.

b. Der blev fremlagt tre forslag til lamper. Der var enighed
om at gå videre med ”Pullert” modellen.

c. Orientering om anlæggelse af
flere urnegravsteder på Langesø
Kirkegård.

c. Der blev orienteret om muligheden for, inden for den
nærmeste fremtid, at etablere flere urnegravsteder.
Kirkegårdsudvalget går videre med opgaven.

Kirkeværge.
a. Orientering om det nye
varmeanlæg i Vigerslev kirke.
Menighedsrådet afventer en
udtalelse fra Provstiudvalget.

a. Provstiudvalget opfordrer til, at der arbejdes videre med
elvarme.
Der rettes henvendelse til provstiudvalget om igangsættelse
af en projektudarbejdelse.

Gudstjeneste- og
børnekonfirmandudvalget.
a. Orientering om mødet på
Havrehedskolen mandag den 16.
januar 2017.
b. Opslag af stilling som
Børnekonfirmandlærer.

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

Kontaktperson.
a. Orientering om
medarbejdermøde.

a. Der blev orienteret om mødet.

b. Det blev besluttet at lave et stillingsopslag.

a. Der var enighed om, at årets jagtgudstjeneste og
arrangementet efter gudstjenesten var meget vellykket. Både
blæserne og kokkene har givet tilsagn om, at de vil være med
igen i 2018.
Der hentes Lutherøl på Refsvindinge bryggeri med henblik
på udskænkning til foredraget om Luther den 23. februar
2017 kl. 19.30 i Vigerslev.
”Der plantes et æbletræ”-projektet behandles af
aktivitetsudvalget.

Der blev orienteret om medarbejdermødet den 22. januar
2017. Næste medarbejdermøde afholdes i begyndelsen af
november.

031

b. Beslutning om indkøb af
beklædning til graver og
kirkesangere.

b. Det blev besluttet at indkøbe tøj til de ansatte.
Beløbsrammen er 15.000.

c. Drøftelse af anskaffelse af
elektrisk klaver.

c. Formanden og organisten arbejder videre med sagen.

Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

