VIGERSLEV SOGN

Dato: tirsdag den 13. august 2019
kl. 18.30
Indkaldt:
Formandens initialer:
onsdag den 7. august 2019.
MAK

Møde nr. 26

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

258

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.
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Formanden.
a. Orientering.

a. Den indkomne post blev gennemgået.
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Kassereren.
a. Orientering
b. Gennemgang af
kvartalsrapport for 2. kvt.
c. Jubilæumsfonden, orientering

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.
b. Vigerslev Kirke, varmeanlæg
Beslutning om finansiering

a. Der blev orienteret om bemandingen på regnskabskontoret.
b. Kvartalsrapporten blev gennemgået.
c. Det er pålagt menighedsrådet at administrere
Jubilæumsfonden. Depotet er overført fra Sydbank til Danske
Bank.

a. Der blev orienteret om problemet med indtrængende vand i
krybekælderen under køkkenet. Rørsystemer og kloakker er
undersøgt. Dyrendal er bestilt til at grave op uden for
køkkenvinduerne med henblik på at undersøge for utætheder
i soklen og for at se, hvad der er af dræn.

b. Det blev besluttet at godkende finansieringsforslag af
19.06.2019.

c. Langesø Kirkegård, udvidelse. c. Provstiet har anmodet om en statistik over antallet af
bisættelser og begravelser på Langesø Kirkegård.
d. Vigerslev kirkegård, graverhus d. Der er et projektudkast under udarbejdelse.
e. Vigerslev Kirke, P-plads.
f. Langesø skovkapel, indvendig
renovering
g. Vigerslev Kirke, afledning af
tagvand.
h. Køreladen, beslutning om
antagelse af tilbud vedrørende
belægningen ved indgangen til
Køreladen.
i. Parkering ved Langesø
Skovkapel. Orientering.
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e. Projektet er foreløbig udskudt.
f. Projektbeskrivelsen gennemgås på næste
Kirkegårdudvalgsmøde.
g. Projektet samkøres med projekt varmeanlæg.
h. Det blev besluttet at antage Stein Frandsens tilbud af
17.06.2019. De eksisterende sten genanvendes.

i. Emnet blev drøftet og Kirkegårdsudvalget arbejder videre
med sagen.

Kirkeværge.
a. Orientering.

a. Kalkningen af Vigerslev kirke er udført.

Kontaktpersonerne.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om arbejdsplaner og afløsning.

Kirkebladsudvalget
a. Orientering

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

Deadline for udgivelsen d. 23.-24. november er den 29.
oktober.

a. Der blev orienteret om de kommende arrangementer:
Solsikkegudstjeneste, 25. august.
Høstgudstjeneste, 15. september.
Foredrag, Ellekilde, 13. oktober.
Alle Helgens gudstjeneste, 3. november.
Sunding/Vinding, 21. november.
Julekoncert, 8. december.
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Kommende udvalgsmøder.

Kirkegårdsudvalgsmøde torsdag 5. september, kl. 10.00
Bygningssyn torsdag 12. september kl. 10.00, start
præstegård.
Aktivitetsudvalget, torsdag d. 22. august kl. 15.00
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Beslutning om ændring af fast
tidspunkt for højmessen.

Det blev besluttet, at ændre det faste tidspunkt for højmessen
til kl. 9.30 med virkning fra det nye kirkeår.
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Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 18.30.

