VIGERSLEV SOGN

Tirsdag den 28. marts 2017
kl.18.30.

Indkaldt:
Dato:
Tirsdag den 21. marts 2017.

Formandens initialer:
MAK

Sted: Konfirmandstuen.
Møde nr. 4

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

042

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

043

Formanden.
a. Orientering.

044

045

a. Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00. Forårsmøde i
provstiet.

Kassereren.
a. Godkendelse og aflevering af
Regnskab 2016.

a. Regnskab 2016, afleveret 23-03-2017 09:32 blev
gennemgået og godkendt.

Præstegårdsudvalget.
Orientering.
a. Indvendigt malerarbejde.
b. Tømrerarbejde.

a. Det indvendige malerarbejde pågår.
b. Småreparationer pågår.

c. Varmeanlæg i præstegården.
d. Skiltning til præstegården.
e. Bøgehækken i den vestenden
af haven.
f. Forhave inklusiv belysning af
gangsti.

046

047

048

049

050

051

Kirkegårdsudvalget.
a. Beslutning om anlæggelse af
urnegravsteder på Langesø
kirkegård.

Kirkeværge.
a. Varmeanlæg i Vigerslev kirke.
b. Stillingtagen til kommunal
høring vedrørende størrelsen på
den svinebesætningen, der er
lokaliseret i umiddelbar nærhed
af Vigerslev kirke og kirkegård.
c. Orientering om belysning
mellem Langesø Skovkapel og
Køreladen.

Gudstjeneste- og
børnekonfirmandudvalget.
a. Orientering om ansættelse af
Børnekonfirmandlærer.

Aktivitetsudvalget.
a. Beslutning om tilskud til
Morud Kunstdage.

c. Kirkeværgen ser på varmeanlægget.
d. Der er sat nye skilte op i byen. Kommunen kontaktes med
henblik på en relevant placering af skiltene.
e. Der bestilles en gartner til at klippe bøgehæk og snebær i
vestenden af haven.
f. Indarbejdes i budget 2018.

a. Det blev besluttet at anlægge otte nye urnegravsteder på
Langesø kirkegård. Anlægsprisen beløber sig til kr. 15.298.20
incl. moms.

a. Emnet tages op på næste møde i Kirkegårdsudvalget.
b. Menighedsrådet har ingen indvendinger under
forudsætning af, at lugtgenerne ikke forøges.

c. Langesøfonden har ingen indvendinger mod opsætning af
belysning under forudsætning af, at der er sendt ansøgning til
de relevante myndigheder. Kirkeværgen går videre med
sagen.

a. Punktet udsættes til næste møde.

a. Det blev besluttet at yde kr. 5.000

Kontaktperson.
a. Orientering.

a. Organist Kristine Jørgensen er atter raskmeldt.

Eventuelt.

Intet at bemærke.

