VIGERSLEV SOGN

Dato: tirsdag den 11. juni 2019
kl. 18.30
Indkaldt:
onsdag den 5. juni 2019.

Formandens initialer:
MAK

Møde nr. 25

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

246

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

247

Formanden.
a. Orientering.
b. Drøftelse af rettigheder
vedrørende adgang til lønsedler
etc.

248

249

Kassereren.
a. Orientering
b. Vedtagelse af budget 2020

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om indkommen post.
b. DAB brugeradgange blev gennemgået og revideret.

b. Budget 2020 Bidrag budget afleveret d. 05-06-2019 11:29
blev gennemgået, drøftet og godkendt.

a. Der arbejdes fortsat med affugtning af krybekælderen
under køkkenet.

250

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Der afholdes møde i udvalget senere i juni.
Reparationsarbejder på Køreladen er gennemgået med maler
og nødvendige arbejder gennemgås i udvalget. Der er bestilt
tilbud på ny indgangsvej til køreladen hos anlægsgartner. Der
er indkommet pris på robotplæneklipper. Stiftets
kirkegårdskonsulent er under udarbejdelse af rapport om
digerrenovering i Vigerslev.
b. Vigerslev Kirke, varmeanlæg b. Resultat af tilbudsgivning er fremsendt til provstiudvalget
c. Langesø Kirkegård, udvidelse. c. Rettelser til projekt er indsendt til godkendelse hos stift og
provsti.
d. Vigerslev kirkegård, graverhus d. Kirkegårdsudvalget behandler projektforslag på
kommende møde
e. Vigerslev Kirke, P-plads.
e. Afventer øvrige arbejder.
f. Langesø skovkapel, indvendig f. Renoveringsprojekt af 11. juni 2019 vedrørende indvendig
renovering
renovering af Langesø Skovkapel fremsendes til
provstiudvalget.
g. Vigerslev Kirke, afledning af g. Afventer øvrige arbejder.
tagvand.

251

Kirkeværge.
a. Orientering.

a. Der er indkommet tilbud på automatiseret
åbne/lukkemekanisme på glamlemmerne i kirketårnet i
Vigerslev.

252

Drøftelse af bevilling til
projektering af
skovrejsningsprojekt.

Stillingtagen til bevilling afventer svar fra Fyens Stift vedr.
tilladelse til skovrejsning på præstegårdsjorden.

253

Kontaktpersonerne.
a. Orientering.

254

255

Kirkebladsudvalget
a. Orientering

a. Intet at bemærke.

Deadline for udgivelsen d. 10.-11. august er den 23. juli
Deadline for udgivelsen d. 23.-24. november er den 29.
oktober.

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

a. Den 23. juni er der menighedsmøde.

256

Kommende udvalgsmøder.

Kirkegårdsudvalgsmøde 25. juni kl. 14.

257

Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 13. august 2019 kl. 18.30.

