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Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Preben Foldager.

Kumar Paul

Greta Kaltoft Nielsen.

Hans Sørensen.

Formandens initialer:
MAK

Carsten Juul Nielsen
Jørgensen.
Merete Møller
Rasmussen.

Morten Aarup-Kristensen.

Medarbejderrepræsentant
Helle Madsen.
Dagsorden

Beslutning

062

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

063

Formanden.
a. Orientering.

Der blev orienteret om provstiets forslag om ansættelse af
personalekonsulent og anlægskonsulent.

064

Kassereren.
a. Godkendelse af budget 2018.

Budget 2018 godkendt, bidrag budget afleveret d. 08062017 10:59

065
Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.
b. Udlejning af jagtretten på
parcellerne i Rue mose.

a. Der blev orienteret om afslutningen af indvendigt
malerarbejder.
b. Menighedsrådet ønsker ikke at sælge parcellerne i
Rue mose. Morten Madsen tilbydes at lejejagtretten til
parcellerne i de kommende fem år formedels kr.
5.000.

066
Kirkegårdsudvalget.
a. Beslutning om
forberedende arbejder i
forbindelse med
udvidelsen af Langesø
kirkegård.

067

068

069

Kirkeværge.
a. Beslutning om det nye
varmeanlæg i Vigerslev
kirke.
b. Udskiftning af taget på
kapellet på Langesø
kirkegård.
c. Orientering.

Aktivitetsudvalget.
a. Solsikkegudstjeneste den 20.
august 2017.
b. Foredrag ved Hans Otto
Paludan.
c. Gospelarrangement søndag den
1. oktober 2017 kl. 14.00 i
Vigerslev kirke. Forventet udgift
til honorar er ca. 6.000.

Eventuelt.

a. Rettelse til beslutningsprotokollens punkt 056 den 16.
maj 2017. ”Det blev besluttet at lade Lunde
Vognmandsforretning udføre de forberedende
arbejder i henhold til overslag af 19. marts 2017 pris
kr. 122.000 eksklusiv moms” rettes til ”Det blev
besluttet at lade Lunde Vognmandsforretning udføre
de forberedende arbejder i henhold til overslag af 19.
marts 2017 pris kr. 160.000 eksklusiv moms”.

a. Punktet udsættes.

b. Der indhentes tilbud på udskiftning af taget på
kapellet på Langesø kirkegård.
c. Kvadrene på Vigerslev kirke er ved at blive fuget om.
Tagrenderne på Langesø Skovkapel renses.
Ventilationsspalter ved tagfod sikres mod
indtrængning af flagermus.

a. Arrangeres sammen med Dorte Svendsen og Anja
Præst.
b. Foredrag i anledning af reformationsjubilæet.
c. Det blev besluttet at anvende kr. 6.000 til formålet.

Tirsdag den 4. juli kl. 10 er workshop ved Vigerslev kirke
over temaet Blomster og skovkirkegård.

