VIGERSLEV SOGN

Dato: torsdag den 10. januar
2019 kl. 18.30
Indkaldt:
lørdag den 5. januar 2019.

Formandens initialer:
MAK

Møde nr. 21

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Hans Sørensen.

Preben Foldager.

Kumar Paul.

Helle Madsen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Morten Aarup-Kristensen.

Kaj Jensen.

Dagsorden

Beslutning

202

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

203

Formanden.
a. Orientering.
b. Tilmelding til
informationsmøde om
fristiftforsøg 17. jan. 2019
c. Beslutning om installation af
håndfri betjening af mobiltelefon

204

205

Kassereren.
a. Orientering

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.
b. Belysningen foran
præstegården.

a. Orientering om indkommen post.
b. Morten Aarup-Kristensen, Vagn Andersen, Preben
Foldager og Greta Kaltoft Nielsen, Hans Sørensen.
c. Det blev besluttet at installere Bluetooth i præstens
bil.

a. Der blev orienteret om afslutningen af årets regnskab.

a. Gartner Kim Nielsen har afsluttet arbejdet foran
konfirmandstuen og bag konfirmandstuen.
b. Det blev drøftet at installere tænd og sluk indenfor
døren i konfirmandstuen, således at man også kan
tænde den udendørs belysning derfra.

206

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.
b. Vigerslev Kirke, varmeanlæg
c. Langesø Kirkegård, udvidelse.
d. Vigerslev kirkegård, graverhus
e. Vigerslev Kirke, P-plads.
f. Langesø skovkapel, indvendig
renovering
g. Vigerslev Kirke, afledning af
tagvand.
h. Belysning i kirkerne.

207

208

Kirkeværge.
a. Orientering.

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.
b. Jagtgudstjeneste.
c. Gudstjeneste for
hørehæmmede.

209

210

Kontaktpersonerne.
a. Orientering.

Kirkebladsudvalget
a. Orientering
b.Drøftelse af indhold til
kirkebladet. Deadline Vitalitet
nr.1 2019 er 17 januar.

a. Orientering om kirkegårdsudvalgets arbejde.
b. Der blev orienteret om varmeanlægget. Udarbejdelsen
af udbudsmaterialet igangsættes.
c. Der rykkes for et svar i stiftet.
d. Kirkegårdsudvalget arbejder med forandring af
graverfaciliteterne ved Vigerslev kirke.
e. Punktet tages op på næste møde.
f. Punktet tages op på næste møde.
g. Punktet tages op på næste møde.
h. Der er skiftet til LED i begge kirker.

a. Der blev orienteret om mindre
vedligeholdelsesopgaver.

a. Orientering om aktivitetsplanen, der er udsendt for
første halvår 2019.
b. Søndag den 3. februar 2019 kl. 10.15 er der
jagtgudstjeneste.
c. Søndag den 10. februar 2019 kl. 10.15 er der
gudstjeneste for hørehæmmede. Gudstjenesten
arrangeres i samarbejde med Præst for
Hørehæmmede, Søren Skov Johansen og
Høreforeningen.

a. Der indkaldes til medarbejdermøde i begyndelse af
marts 2019.
b. Sekretær Elene Munk har opsagt sin stilling. Kordegn
Jytte Helming, Vissenbjerg, hjælper med
ministerialbogsføringen og afregnes efter forbrugt tid.

a. Der blev orienteret om kirkebladssamarbejdet med
Idrætsforeningen.
b. Hans Sørensen leverer nogle billeder med tekst, og
Morten Aarup-Kristensen skriver nogle mindre tekster
vedrørende menighedsrådets arbejde og aktiviteter.

211

Kommende udvalgsmøder.

Kirkegårdsudvalget den 24. januar 2019 kl. 10.00.
Aktivitetsudvalget. Ikke noget møde aftalt.
Præstegårdsudvalget den 13. januar 2019 kl. 10.00.
Medarbejdermøde i begyndelsen af marts.

212

Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18.30

