VIGERSLEV SOGN

Dato: tirsdag den 12. marts 2019
kl. 18.30
Indkaldt:
onsdag den 6. marts 2019.

Formandens initialer:
MAK

Møde nr. 23

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Hans Sørensen.

Afbud fra Preben Foldager.

Kumar Paul.

Helle Madsen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Afbud fra Morten AarupKristensen.

Kaj Jensen.

Dagsorden

Beslutning

224

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.
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Formanden.
a. Orientering.
b. Biskoppens nyhedsbrev
c. Landsforeningens årsmøde
d. Forsøgsordninger i
Kirkeministeriets regi

Ingen bemærkninger.
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Kassereren.
a. Orientering
b. Godkendelse af regnskab 2018 b. Ændringerne til regnskab 2018, som blev godkendt på
menighedsrådsmødet den 19. februar 2019, er indarbejdet i
det endelige regnskab. Regnskab 2018 er godkendt. CVR-nr.
59059815, regnskab 2018, afleveret d. 12-03-2019 09:13
Menighedsrådets regnskabserklæring til revisor blev
gennemgået og godkendt.
Oversigten over beregnet momsfradragsprocent blev
gennemgået .
c. Beslutning om
kontraktoverførsel fra EG til
DXC vedr. hjemmeside.

c. Sognets hjemmeside, Dynamicweb, er overgået fra EG
Brandsoft til DXC Technology på samme vilkår.
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Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.
b.

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.
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230

231
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Kirkeværge.
a. Orientering.

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

Kontaktpersonerne.
a. Orientering.
b. Support til sognets
hjemmeside.
c. Kursus.

Kirkebladsudvalget
a. Orientering
b. Næste deadline 9. april
Input til udvalget vedr. næste
udgivelse.

a. Fejl og mangler ved udendørs belysning ved præstegården
og ved køreladen afhjælpes snarest muligt efter aftale med
Morud El.

b. Udbudsmateriale er under udarbejdelse.
c. Beplantningsplan er under udarbejdelse.
d. Projektet er under udarbejdelse.
e. Projektet er under udarbejdelse.
f. Der afventes en rapport efter Nationalmuseets
konsulentbesøg. Arkitektrapport sendes til provstiudvalget
som udgangspunkt for anlægsbevillingsønske.
g. Der afventes et varmeprojekt.
h. Der er sat LED pærer i lysekronerne både i Vigerslev kirke
og i Langesø Skovkapel.

a. Intet at bemærke.

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

a. Der er afholdt medarbejdermøde.
b. Der er truffet aftale med Jakob Gregersen om at give
support til sognets hjemmeside.
c. Graveren er på Staudekursus 1. til 5. april.

b. Deadline er oplyst således at udvalgene har mulighed for at
få materiale med i kirkebladet.
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Kommende udvalgsmøder.

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 15.30. Aktivitetsudvalget.
Fredag den 12. april 2019 kl. 10.00. Kirkegårdsudvalget.
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Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 16. april 2019 kl. 18.30.

