VIGERSLEV SOGN

Dato: tirsdag den 10. september
2019 kl. 18.30
Indkaldt:
torsdag den 5. september 2019.

Formandens initialer:
MAK

Møde nr. 27

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Hans Sørensen.

Preben Foldager.

Kumar Paul.

Helle Madsen.

Greta Kaltoft Nielsen. Afbud.

Morten Aarup-Kristensen.

Kaj Jensen.

Dagsorden

Beslutning

269

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.
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Formanden.
a. Orientering.
Indberetning copydan,
Landemode/Stiftsdag 28.
september, mv.
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Kassereren.
a. Orientering

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om kommende møder og tilmelding.

a. Der blev orienteret om en revisorpåtegning til regnskabet
2018.

a. Kilden til vand i krybekælderen viste sig at være en
utæthed i cirkulationssystemet. Skaden er udbedret. Der er
iværksat tørring. Regninger fra VVS og Clodan videresendes
til forsikringsselskabet.

a. Der bestilles lift med henblik på at gøre noget ved
flagermusenes indtrængen i kirken.
Der tages kontakt til Langesøfonden med henblik på trimning
af træer omkring kirken.

Der iværksættes vedligeholdelse af træ- og murværk i
b. Vigerslev Kirke, varmeanlæg. Køreladen.
Beslutning om ekstraarbejde:
b. Det blev besluttet at iværksætte ekstraarbejdet med at
afrensning af vægge.
afrense væggene for kr. 20.000.
c. Langesø Kirkegård, udvidelse.
c. Forholdene på kirkegården drøftes med repræsentanter fra
provstiet på mødet den 11. september.
d. Vigerslev kirkegård, graverhus
e. Vigerslev Kirke, P-plads.
d. Skitseprojekt drøftes på næste kirkegårdsudvalgsmøde.
f. Langesø skovkapel, indvendig e. Projektet er udsat
renovering
f. Kirkegårdsudvalget arbejder med en etapedeling af
g. Vigerslev Kirke, afledning af projektet.
tagvand.
g. Projektet afventer graverhusprojekt.
h. Langesø Skovkapel, Forslag til
beslutning om anskaffelse af
h. Det blev besluttet at iværksætte anskaffelsen, koordineret
varmestyring tilsvarende
med de kirkelige handlinger i kapellet.
Vigerslev kirke, kr. 40.000 ex.
moms.
i. Parkering ved Langesø
Skovkapel.
i. Det er planen at kontakte Langesøfonden med henblik på
j. Beslutning om anskaffelse af
en drøftelse af parkeringsmuligheder.
elværktøj til hæk- og
j. Det blev besluttet at indkøbe beskæreværktøj inkl.
beskæringsarbejder. kr. 20.000
håndsaks til i alt kr. 28.875,- inkl. moms i henhold til tilbud.
ex. moms.
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Kirkeværge.
a. Orientering.

Kontaktpersonerne.
a. Orientering.

Kirkebladsudvalget
a. Orientering

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

a. Algebehandling af taget på Vigerslev Kirke beløber sig til
kr. 7.000. Behandling udsættes. Der skal etableres flugtvej i
graverhuset.

a. Der blev orienteret om arbejdssituationen i kirkerne.

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

a. Der er lavet ny aktivitetsplan for 2020, som er udsendt til
rådets medlemmer.

Kommende Arrangementer:
Høstgudstjeneste, 15. september.
Foredrag, Ellekilde, 13. oktober.
Alle Helgens gudstjeneste, 3.
november.
Sunding/Vinding, 21. november. Det blev besluttet at leje flygel ved Pianoteket.
Beslutning om leje af flygel kr.
9.500,- inkl. moms.

Julekoncert, 8. december.
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Kommende udvalgsmøder.

Bygningssyn torsdag 12. september kl. 10.00, start
præstegård.
Kirkegårdsudvalgsmøde tirsdag d. 1. oktober kl. 10.
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Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 15. oktober 2019 kl. 18.30.

