VIGERSLEV SOGN

Dato: Mandag den 13. august
2018 kl. 18.45.
Indkaldt:
Mandag den 3. juli 2018.

Formandens initialer:
MAK

Møde nr. 17

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Carsten Juul
Nielsen.

Preben Foldager.

Kumar Paul

Merete Møller
Rasmussen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Helle Madsen.

Dagsorden

Beslutning

156

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

157

Formanden.
a. Orientering.

158

159

Kassereren.
a. Orientering.
b. Kvartalsrapport.

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

Der er budgetsamråd den torsdag den 30. august 2018 kl.
19.00. Samrådet foregår i Skamby Multihus.
Merete Møller Rasmussen har meddelt at hun træder ud af
menighedsrådet dags dato. Formanden drøfter situationen
med provsten.
Orientering om forskellige kurser.
Orientering om Persondataforordning.
Orientering om folderen Hvem skal bestemme i Folkekirken.

a.
b. Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

a. Der blev orienteret om planen for præstegårdens forhave.
Der skal fjernes rækværk og beplantningen skal fornys. Der
skal også opsættes ny belysning. Arbejdet bliver sat i gang
senere på året.

160

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.

b. Beslutning om afholdelse af
udgifter til udarbejdelse af
renoveringsplan for Langesø
Skovkapel.

161

162

Kirkeværge.
a. Orientering.

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om status på udvidelsen af Langesø
kirkegård. Endvidere arbejdes med kirkegårdsregulativet.
Nationalmuseet har været i Langesø Skovkapel, for at
foretage forskellige prøver. Taget på ligkapellet på Langesø
kirkegård er under udskiftning.
b. Det blev besluttet at betale fakturaen fra Linjen A/S.

a. Der lagt fibernet ind i graverhuset på Vigerslev kirke og i
Køreladen ved Langesø Skovkapel.
Egetræsmontren indeholdende sølvmindekranse, der tidligere
har været ophængt i Langesø Skovkapel er udlånt til Hans
Berner med henblik på ophængning i riddersalen på Langesø
slot.

a. Der var møde i aktivitetsudvalget den 25. juni 2018. Der er
udsendt en plan for aktiviteterne for resten af 2018.

b. Beslutning om anskaffelse af
b. Det besluttet at bevillige en ramme på kr. 11.000 til
transportabel projektor og lærred. anskaffelse af en transportabel projektor og et lærred.

163

Kontaktpersonerne.
a. Orientering

a. Zita Jeppesen er ansat med én time pr. uge pr. 1. juli 2018.

164

Udvalgsmøder.

Kirkegårdsudvalgsmøde mandag den 20. august 2018 kl.
16.00 i graverhuset.
Præstegårdsudvalgsmøde onsdag den 22. august 2018 kl.
8.30 i konfirmandstuen.
Møde i kirkebladsudvalget tirsdag den 28. august 2018 kl.
16.00 i præstegården.
Møde i studietursudvalget mandag den 29. oktober 2018 kl.
17.00 i præstegården.

165

Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 11. september 2018 kl. 18.45.
Til høstgudstjenesten den 2. september pyntes Vigerslev
kirke af menighedsrådsmedlemmerne kl. 8.30. Efterfølgende
er der kaffe og rundstykker i graverhuset.
Studietur 2019 er under planlægning.

