VIGERSLEV SOGN

Dato: Tirsdag den 7. november
2017 kl.18.30.
Indkaldt:
Dato:
Tirsdag den 31. oktober 2017.

Møde nr. 10

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

090

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

091

Formanden.
a. Orientering.

092

093

094.

Kassereren.
a. Beslutning om indkøb af
computer til konfirmandstuen.

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Domprovsten har sendt besked om indsamling til et portræt
af biskop Tine Lindhardt. Hvert sogn i Fyens Stift skal
bidrage med kr. 1785.
Betalingen udskydes til der er endelig besked om betalingen
er afklaret.

a. Det besluttet at købe en ny computer.

a. Der blev orienteret om planerne for forhaven, om
udskiftning af køleskabet i konfirmandstuen og indkøb af
tegninger til ophængning i konfirmandstuen.
Der blev orienteret om kommende mindre opgaver i henhold
til synsrapporten.

a. Der arbejdes med kirkegårdsregulativet. Der ses på
forskellige muligheder for lysestager, der kan stå på
kirkegårdene.

Der skrives til provstiet med henblik på at overføre de i 2017
hensatte midler til udvidelsen af Langesø Kirkegård til 2018.

095

Kirkeværge.
a. Orientering.

b. Status på varmeanlægget i
Vigerslev kirke.

096

097

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

Kontaktperson.
a. Beslutning om at øge antallet
af timer til præstesekretæren.
Bilag vedlagt.

a. Der har været afholdt møde med energikonsulenten
vedrørende opfølgning af energirapporten fra 2013.
Angående belysningen ved mellem Langesø Skovkapel og
Køreladen søges der dispensation for opsætning af lys i
Fredsskov.
Der er renset tagrender på Langesø Skovkapel. Endvidere er
der tætnet for flagermus.
b. På den kongelige bygningsinspektørs foranledning er der
kommet afslag på projektet vedrørende varmeanlægget i
Vigerslev kirke.
Der arbejdes med et revideret projekt. Der indkaldes til møde
med rådgivere og konsulenter.
Energikonsulenten anbefaler en udskiftning af pærerne i
lysekronerne i Langesø Skovkapel.

a. Der har været afholdt Allehelgen. Langesøkoret kunne ikke
deltage. I deres sted spillede fløjtenisterne Line Eriksen og
Laura Folmer. Menighedsrådsmedlemmerne serverede
hjemmelavede sandwich, vin, kaffe og juice.
b. Der er lavet et papir om kommende arrangementer, der
kommer på hjemmesiden og det sendes ud via
konfirmandernes Intra.
Spørgsmålet om Åben kirke for Langesø Skovkapel drøftes
på næste møde i aktivitetsudvalget.

Det blev besluttet at bevillige en tidsbegrænset opnormering
af præstesekretærstillingen i en periode på 6 måneder.
Opnormeringen må højst udgøre 15 timer pr. måned.

098

En drøftelse af, hvorvidt der i
fremtiden skal tilbydes
konfirmation om lørdagen?

Menighedsrådet fastholder traditionen med søndage som
konfirmationsdag i Vigerslev sogn. Hvis man er forhindret
den ene af konfirmationssøndagene, vil man fortsat kunne
blive konfirmeret på den anden konfirmationssøndag.

099

Eventuelt og næste møde.

Næste menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 14.
december 2017 kl. 17-18.

