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Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Hans Sørensen.

Preben Foldager.

Kumar Paul.

Afbud fra Helle Madsen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Morten Aarup-Kristensen.

Kaj Jensen.

Dagsorden

Beslutning

280

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden.
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Formanden.
a. Orientering.
b. Arrangementer i køreladen
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Kassereren.
a. Orientering
b. Godkendelse af Budget 2020

c. Beslutning om ny
betalingsløsning hos Danske
Bank.
d. Kvartalsrapport
e. Revisionsprotokollen

a. Posten blev gennemgået.
b. Protokollatet for menighedshuset blev gennemgået med
henblik på en præcisering af mulige arrangementer i
køreladen.

a.
b. Det endelige budget for 2020 korrigeret efter den udmeldte
ligning blev gennemgået og vedtaget.
”Vigerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59059815, Budget
2020,,Endelig budget afleveret d. 09-10-2019 11:24”.
c. Det blev besluttet at vælge en løsning, der indeholder
muligheden for 2 personers godkendelse af transaktioner.
Kassereren arrangerer praksis.
d. Kvartalsrapporten blev gennemgået.
e. Bemærkninger til revisionsprotokollatet
Punkt 7 Moms:
Ved beregning af momsfradragssatsen var der taget
udgangspunkt i et forkert tal i beregningsgrundlaget. Dette er
fundet og korrigeret til 26%. Momsafregningen er
efterfølgende berigtiget over for Skat og gennemført korrekt.
Punkt 8 Anlægsarbejder:
I henhold til redegørelse bilag 1. for den i protokollatet
anførte overskridelse af anlægsbudgettet skyldes en
fejlpostering, idet kr. 26.869,- rettelig henhører under

almindelig drift og vedligehold og skulle have været bogført
som sådan.
Punkt 9 Anbringelse af menighedsrådets midler:
Rådets bankforbindelse blev drøftet og det blev vedtaget at
fortsætte med de 2 nuværende bankforbindelser. Indeståender
er fordelt således at indeståendet ikke p.t., efter byggesag i
Vigerslev Kirke, vil være pålagt negativ rente.
Punkt 13 Manglende funktionsadskillelse:
Det blev besluttet at søge en ny betalingsløsning, der
muliggør dobbelt fuldmagt i forening ved godkendelse af
transaktioner.
f. Jubilæumsfonden, beslutning.
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Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

f. Depotet for Jubilæumsfonden er overført fra Sydbank til
Danske Bank. Det blev besluttet at overføre afkastkontoen for
Jubilæumsfonden til driftskontoen i Danske Bank og udskille
midlerne i driftsregnskabet.

a. Orientering om forsikringssag.

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om arbejdet med at forhindre
flagermusindtrængning i Langesø Skovkapel.
Referat fra udvalgsmøde er fremsendt til medlemmerne.
b. Vigerslev Kirke, varmeanlæg. b. Arbejdet er under udførelse, og forventes afsluttet primo
c. Langesø Kirkegård, udvidelse. november.
c. Provstiet har godkendt projektet for udvidelse af
d. Vigerslev kirkegård, graverhus kirkegården
e. Vigerslev Kirke, P-plads.
d. Skitseprojekt pågår.
f. Langesø skovkapel, indvendig e. Projekt hviler.
renovering
f. Projekt fremsendt til Bogense Provsti
g. Vigerslev Kirke, afledning af
tagvand.
g. Projekt hviler.
h. Parkering ved Langesø
Skovkapel.
h. Skitseprojekt pågår.
i. Bænke til Kirkegården
i. Bænkene på kirkegårde er i forfald. Udvalget undersøger
mulighederne for nyanskaffelser.
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Kirkeværge.
a. Orientering.
a. Der blev orienteret om igangværende arbejder.
b. Beslutning om køb af
b. Det besluttet at anskaffe app´en for kr. 4.000,Brandsoft Kirkegårdssystem-app.
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Kontaktpersonerne.
a. Orientering.
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Konfirmationsforberedelse.

a. Der er planlagt Personalemøde i det nye år.

I år har sognet det største antal konfirmandelever nogensinde,
hvilket har affødt organisatoriske problemer.

Dette har endvidere affødt behovet for at dele den årlige
konfirmandtur i 2 hold.
Menighedsrådet har derfor besluttet at åbne muligheden for at
arrangere 2 ture.
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Kirkebladsudvalget
a. Orientering

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

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

a. Der har været foredrag med Niels Holger Ellekilde.

Kommende Arrangementer:
Alle Helgens gudstjeneste, 3.
november.
Sunding/Vinding, 21. november.
Julekoncert, 8. december.
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Kommende udvalgsmøder.

Aktivitetsudvalgsmøde torsdag d. 31. oktober 15.30
Kirkegårdsudvalgsmøde tirsdag d. 5 november kl. 10.00

290

Beslutning om støtte til
Ældreudflugten.

Menighedsrådet har besluttet at støtte Ældreudflugten med en
guidet tur i Ribe til kr. 2.100,Kassereren deltager i digitaliseringskonferencen.
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Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 12. november 2019 kl. 18.30.

