VIGERSLEV SOGN

Dato: tirsdag den 19. februar
2019 kl. 18.30
Indkaldt:
mandag den 11. februar 2019.

Formandens initialer:
MAK

Møde nr. 22

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Hans Sørensen.

Afbud fra Preben Foldager.

Kumar Paul.

Helle Madsen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Morten Aarup-Kristensen.

Kaj Jensen.

Dagsorden

Beslutning
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Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.
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Formanden.
a. Orientering.
b. Drøftelse af og tilmelding til
Fristiftforsøg 2019-2020

b. Fristiftforsøget blev gennemgået og drøftet.
Menighedsrådet besluttede at deltage i forsøg 4: Ændret
procedure ved byggesager samt forsøg 5: Bindende
konsulentrunder. Formanden skriver til provstiet.
Menighedsrådet vil på et senere tidspunkt forholde sig til
forsøg 16: Liturgiske frisogne.
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c. Deltagelse i workshop om den
nordfynske fortælling.

c. Emnet blev drøftet.

d. Beslutning om
hjemmesidesupport.

d. Det blev besluttet at indlede et samarbejde med Jacob
Gregersen vedr. support til hjemmesiden.

e. Beslutning om betaling af
tillæg til udskiftning af
kirkeministeriel computer.

e. Det blev besluttet at betale merpris for en bærbar computer
i forbindelse med udskiftning af den kirkeministerielle
computer.

Kassereren.
a. Orientering om regnskab 2018 Regnskabet blev gennemgået.
og udarbejdelse til

Menighedsrådets forklaringer til
regnskabet 2018.
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Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om afslutning af igangværende arbejder
på præstegården

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om nyt styringsværktøj til anlægs- og
driftsopgaver.
b. Vigerslev Kirke, varmeanlæg b. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse.
c. Langesø Kirkegård, udvidelse. c. Projektet kræver revision og ny behandling i
provstiudvalget.
d. Vigerslev kirkegård, graverhus d. Der blev orienteret om udvalgets arbejde med ombygning
af graverhuset.
e. Vigerslev Kirke, P-plads.
e. Afventer
f. Langesø skovkapel, indvendig f. Arkitektrapport sendes til provstiudvalget som
renovering
udgangspunkt for anlægsbevillingsønske.
g. Vigerslev Kirke, afledning af g. Afventer varmeprojekt.
tagvand.
h. Belysning i kirkerne.
Led-pærer er hjemtaget og afventer montering.
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Kirkeværge.
a. Orientering.

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

Kontaktpersonerne.
a. Orientering.

Kirkebladsudvalget
a. Orientering

a. Der har været besøg af konservator fra Nationalmuseet i
Langesø Skovkapel. Konservatorens rapport afventes.

a. Der afholdes møde i aktivitetsudvalget torsdag den 14.
marts, hvor der lægges planer for resten af 2019.

a. Elene Munk er stoppet som præstesekretær med udgangen
af december 2018. Kordegn Jytte Fonnesbæk Helming
fungerer som konsulent på ministerialbogsføringen.

a. Kirkebladets sider har været med i Vitalitet første gang
januar 2019.
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Kommende udvalgsmøder.

Medarbejdermøde i begyndelsen af marts 2019.
Kirkegårdsudvalgsmøde onsdag den 6. marts 2019.
Aktivitetsudvalgsmøde torsdag den 14. marts 2019.
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Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde:

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 18.30

