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Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Carsten Juul
Nielsen.

Preben Foldager.

Kumar Paul

Helle Madsen

Greta Kaltoft Nielsen.

Hans Sørensen.

Morten Aarup-Kristensen.

Dagsorden

Beslutning

166

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.
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Formanden.
a. Orientering.

b. Drøftelse af muligheden for at
yde tilskud til nodelæsebriller til
organisten.
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Kassereren.
a. Orientering.
b. Ligning for 2019

a. Der har været budgetsamråd i provstiet.
Vigerslev sogn er tilsluttet kirkekalkningssamarbejdet.
Preben Foldager sidder i udvalget.
Provstiet overvejer en ny fordelingsmodel for fordelingen af
ligningsmidlerne.
Det er besluttet at medlemmer af Folkekirken jordfæstes uden
beregning. Provstiet kompenserer den manglende indtægt på
kirkegårdene.
b. Punktet tages op på næste møde.

Revisionsprotokolatet for 2017 fremlægges på næste møde.
Der udsendes et tilrettet budget for 2019, således at det kan
drøftes på næste møde.
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Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

b. Drøftelse af havebeplantning i
præstegårdens forhave.
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171
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Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.

Der blev orienteret om to forskellige forslag til beplantning.

a. Vagn Andersen er valgt til formand for kirkegårdsudvalget.
Der har været afholdt møde den 20. august 2018.

b. Beslutning om afholdelse af
udgifter til fældning af
risikotræer på Vigerslev
Kirkegård.

b. De tre lindetræer i det gamle urnegravsted på Vigerslev
kirkegård er ramt af råd. Der er indhentet to tilbud
vedrørende fjernelse af træerne.
Træerne fjernes, når endelig godkendelse foreligger.

c. Vigerslev Kirke varmeanlæg

c. Venter på afgørelse fra stiftet.

d. Langesø Kirkegårds udvidelse

d. Venter på afgørelse fra stiftet.

e. Graverhus på Vigerslev
kirkegård

e. Punktet tages op på næste møde i kirkegårdsudvalget.

Kirkeværge.
a. Orientering.

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.
b. Behandling af forslag om at
optage nyt medlem i
aktivitetsudvalget (ZJ)
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a. Synsdag mandag den 24. september 2018 kl. 9.00.
Synsdagen starter ved Vigerslev kirke, fortsætter ved
Langesø og slutter i præstegården.

Kontaktpersonerne.
a. Orientering.

b. Drøftelse af forholdene for
medarbejderne ved orglet i
Vigerslev Skovkapel, herunder
indkøb af piano/elklaver.

a. Arbejdet med opsætning af lamper ved Langesø er i gang.
Varmestyringen i Langesø Skovkapel og Køreladen fungere.
Regningen for reparation af låger på kirkegårdene blev
gennemgået.

a. Der er bestilt projektor, ledning, kuffert, lærred og bord.
b. Det blev besluttet ikke at optage yderligere medlemmer i
aktivitetsudvalget.

a. Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg den 21.
august 2018. Arbejdssynet har meddelt, at de kommer på
besøg den 4. oktober 2018.
b. Organisten og kirkesangeren har anmodet om, at man
venter en tid med indkøb af piano/elklaver. Der er angiveligt
ikke et aktuelt arbejdsmiljøproblem vedrørende orgelet og
orgelets placering i Langesø Skovkapel.
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Kirkebladsudvalget
a. Orientering

a. Der har været møde i udvalget. Der rettes henvendelse til
sognets forskellige foreninger med spørgsmålet om, hvorvidt
der er interesse for en fælles bladudgivelse.
På hjemmesiden lægges der en gudstjenesteplan, der kan
printes ud og hænges på opslagstavlen.
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Drøftelse af kirkelige aktiviteter i Der foregik en drøftelse af kirkelig aktiviteter og sognehus.
sognet, herunder behovet for
Carsten har stillet forslag om etablering af babysalmesang og
sognehus eller andre lokaliteter. børneklub.
Studietursudvalget inddrager forslagene i arbejdet med at
finde egnede værter for den kommende studietur med
planlagt afvikling primo 2019.
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Udvalgsmøder.
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Eventuelt.

Præstegårdsudvalgsmøde den 24. september 2018 kl. 11.00.
Kirkegårdsudvalgsmøde den 24. september 2018 kl. 14.00 i
graverhuset.
Kirkebladsudvalgsmøde den 25. september 2018 kl. 19.00 i
præstegården.
Aktivitetsudvalgsmøde 1. oktober 2018 kl. 16.00 i
præstegården.
Studietursudvalgsmøde mandag den 29. oktober 2018 kl.
17.00 i præstegården.

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 18.45.

