VIGERSLEV SOGN

Dato: Mandag den 11. juni 2018
kl. 18.45.
Indkaldt:
Mandag den 4. juni 2018.

Formandens initialer:
MAK

Møde nr. 16

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Carsten Juul
Nielsen.

Preben Foldager.

Kumar Paul

Afbud fra Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Afbud fra Helle Madsen.

Dagsorden

Beslutning

144

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

145

Formanden.
a. Orientering.

146

Kassereren.
a. Godkendelse af budget 2019.

b. Kvartalsrapport.

147

148

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om brev fra provstiudvalget vedrørende
renovering af varmeanlægget Vigerslev kirke.
Menighedsrådet sender en svarskrivelse, idet der er
uoverensstemmelse eller misforståelse med hensyn til
størrelsen af de beløb, der omtales i skrivelsen.

a. Budget 2019 blev godkendt. Bidrag, budget, afleveret d.
24-05-2018 12:55
b. Kvartalsrapport januar-marts blev gennemgået.

a. Døre, vinduer og udhæng på den tjenstlige del af
præstegården er blevet malet.

a. Der er etableret regnvandsafledning ved Langesø
Skovkapel.

149

150

Kirkeværge.
a. Orientering.

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

151

Kirkeblad.

152

Sognehus.
a. Drøftelse.

153

154

Kontaktpersonerne.
a. Ansættelse af Zita Jeppesen
som sognemedhjælper.

Udvalgsmøder.

a. Murermester Alex Nowak foretager en udskiftning af taget
på ligkapellet på Langesø kirkegård.
b. Der blev orienteret om igangværende arbejder.

a. Der blev orienteret om igangværende planlægning af
efterårets arrangementer.

Det blev besluttet at nedsætte en kirkebladsudvalg bestående
af Morten Aarup-Kristensen, Carsten Juul Nielsen og Hans
Sørensen.
Udvalget skal undersøge, hvorvidt der er mulighed for at lave
et samarbejde med foreningslivet i sognet. Endvidere skal
udvalget overveje mulighederne, hvis ikke det lykkes at
etablere et sådant samarbejde.

a. Emnet Sognehus blev drøftet i et bredt perspektiv. Carsten
Juul Nielsen sonderer på menighedsrådets vegne
mulighederne for et borgerhus i det nuværende
forsamlingshus. I første omgang bygningens tilstand samt
økonomiske perspektiver.

a. Det blev besluttet at ansætte Zita Jeppesen i en fast stilling
som sognemedhjælper i fleksjob og med en ansættelsesgrad
på én time pr. uge pr. 1. juli 2018.

Det blev besluttet, at datoerne for udvalgsmøderne for
fremtiden skal være et punkt på dagsordenen.
Aktivitetsudvalget:
Mandag den 18. juni 2018 kl. 19.00.

155

Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde:
Mandag den 13. august 2018 kl. 18.45.

