VIGERSLEV SOGN

Dato: Mandag 9. oktober 2017
kl.18.30.
Indkaldt:
Dato: Mandag den 2.oktober
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.
Merete Møller
Rasmussen.

Morten Aarup-Kristensen.

Helle Madsen.

Dagsorden

Beslutning

080

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

081

Formanden.
a. Orientering.

Formanden gennemgik gårsdagens visitats ved
biskop Tine Lindhardt.

082

Kassereren.
a. Godkendelse af endeligt
budget 2018.
b. Gennemgang og godkendelse
af revisionsprotokollat.

c. Gennemgang og godkendelse
af 3. kvartalsrapport.

083

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Endeligt budget 2018 blev godkendt. Vigerslev sogns
menighedsråd, cvr.nr. 59059815, budget 2018,
endeligt budget afleveret d.27-09-2017 09:27
b. Menighedsrådet bemærkning til
punkt 6, moms: Taget til efterretning.
punkt 7, gavekort: Vil ikke ske igen.
punkt 12: Taget til efterretning.
punkt 15: Menighedsrådet har ikke kendskab til eller
mistanke om besvigelser i den daglige
ledelse/administration af kirkekassen
c. Kvartalsrapporten blev gennemgået.

a. Carporten er malet færdig. Maling af døre og vinduer
i den tjenestelige del af præstegården udskydes til
næste år.

084.

085

086

087

Kirkegårdsudvalget.
a. Udvidelsen af Langesø
Kirkegård.
Orientering.
b. Kirkegårdsregulativ.
Orientering.

Kirkeværge.
a. Varmeanlægget i Vigerslev
kirke.
Orientering.
b. Udskiftning af taget på
kapellet på Langesø kirkegård.
Orientering.
c. Orientering om fibernet til
graverhuset på Vigerslev
kirkegård.
Orientering om klagesagen.
d. vedrørende gravsted på
Vigerslev kirkegård

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

Kontaktperson.
a. Orientering.

088

Dato for julefrokost.
a. Beslutning.

089

Eventuelt.

a. Godkendelsen fremsendes til provstiet og projektet
sættes i gang.

b. Et revideret kirkegårdsregulativ fremlægges på næste
møde.

a. Punktet tages op på næste møde.

b. Mureren er dags dato rykket for en pris på arbejdet.

c. Graverhuset bliver tilkoblet fibernettet med et
erhvervsabonnement.
d. Kirkeværgen og menighedsrådsformanden har holdt
møde med den gravstedsejer, der har indsendt klage.
Mødet forløb i god ro og orden. Det blev aftalt,
hvorledes, der må være pyntet på gravstedet i
fremtiden under forudsætning af, at der ikke kommer
klager fra andre gravstedsejere.

a. Der blev orienteret om mødet i aktivitetsudvalget den
3. oktober 2017.

a. Sekretær Elene Munk vil gerne påtage sig
rengøringen i konfirmandstuen og på kontoret, samt
påtage sig flere opgaver under sekretærfunktionen.
Punktet tages op på næste menighedsrådsmøde.

a. Det blev besluttet at holde julefrokost torsdag den 14.
december 2017.

Intet at bemærke.

