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Dato: Tirsdag den 12. september
2017 kl.18.00.
Indkaldt:
Dato: Tirsdag den 5. september
2017.

Møde nr. 6

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.
Afbud fra Merete Møller
Rasmussen.

Morten Aarup-Kristensen.

Afbud fra medarbejderrepræsentant
Helle Madsen.
Dagsorden

Beslutning

070

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

071

Formanden.
a. Orientering og beslutning.

072

Kassereren.
a. Kvartalsrapport.
b. Orientering om
budgetsamrådet.
c. Beslutning om administrator
for adgangen til Brandsofts
systemer.

a. Orientering om valget til provstiudvalget.
b. Orientering om budgetsamrådet.
c. Orientering om klage fra gravstedsholder. Sagen blev
drøftet og det blev besluttet, at formanden orienterer
Fyens stift om, hvorledes sagen gribes an. Formanden
og kirkeværgen indbyder gravstedsholderen til et
møde.

a. Kvartalsrapporten blev gennemgået og taget til
efterretning.
b. Budget 2018 blev gennemgået.
c. Det blev besluttet, at Susanne Andersen på
provstikontoret er administrator for adgangen til
Brandsofts systemer.

073

074.

075

076

077

078

Præstegårdsudvalget.
a. Synsrapport.

Kirkegårdsudvalget.
a. Udvidelsen af Langesø
Kirkegård.
b. Kirkegårdsregulativ.
c. Synsrapport.
d. Beslutning om tilslutning af
fibernet i graverhuset på
Vigerslev kirkegård.

Kirkeværge.
a. Varmeanlægget i Vigerslev
kirke.
b. Udskiftning af taget på
kapellet på Langesø kirkegård.

Aktivitetsudvalget.
a. Solsikkegudstjeneste den 20.
august 2017 kl. 14.00.
b. Gospelarrangement søndag
den 1. oktober 2017 kl. 14.00 i
Vigerslev kirke.

Kontaktperson.
a. Orientering.

Visitats den 8. oktober 2017
kl. 10.15.
a. Orientering.

a. Synsrapporten blev gennemgået og taget til
efterretning.

a. Der blev orienteret status på udvidelsen af Langesø
kirkegård.
b. Kirkegårdsudvalget gennemgår Kirkegårdsregulativet
og fremlægger en revideret udgave for
menighedsrådet.
c. Synsrapporten blev gennemgået og taget til
efterretning.
d. Det blev besluttet at installere fibernet i graverhuset
på Vigerslev kirkegård, hvis det kan udføres inden for
en ramme på kr. 5.000.

a. Der blev orienteret. Fyens stift har sendt projektet i
høring hos Varme-, energi- og klimakonsulent Poul
Klenz Larsen, Kgl. Bygningsinspektør Rønnow
Arkitekter AS og Nationalmuseet.
b. Der er rykket for tilbud hos tømrer og murer.

a. Solsikkegudstjenesten var vel besøgt.
b. Der blev orienteret om arrangementet.

a. Der blev orienteret om lønforhandling og lønstigning
til graver Helle Madsen.

a. Der blev orienteret om visitatsen og om programmet
for dagens forløb.

079

Eventuelt.

a. Det blev drøftet, hvilken form kirkebladet skal have.
Indtil videre udsendes det som en informationsfolder.
b. Mødedatoerne blev drøftet. Møderne ligger 11/10,
7/11 og 1/12. Beslutningen henlægges til næste
menighedsrådsmøde.

