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Dagsorden 
 
 
 

Pkt. 1 Menighedsrådsformand byder velkommen. 
  
 Valg af dirigent. 
 
 
Pkt. 2 Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode. (formand) 
 
 Orientering om det kommende menighedsråds opgaver.    (formand) 
 
 
Pkt. 3 Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.  (formand) 
 
 
Pkt. 4 Redegørelse for det seneste års regnskab samt kommende års budget. (kasserer) 
 
 
Pkt. 5 Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt orientering om mulighed for at  

udløse afstemningsvalg. (formand valgudvalg) 
 
 
Pkt. 6 Menighedsrådet oplyser om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet d. 15.  

september 2020. (formand valgudvalg) 
 
 
Pkt. 7 Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og  

stedfortrædere på valgforsamlingen. 
 
 
Pkt. 8 Eventuelt. 
 
 
 
 
 



Referat 
 
 
 
Ad. pkt. 1 Formand Morten Aarup-Christensen bød velkommen og Kumar Paul blev valgt til dirigent  
 
   
Ad. pkt. 2 Formanden orienterede om nuværende funktionsperiode 2016-2020 som følger: 
    

Bygninger og anlæg. 
 

2018 – Renovering af adgangsvej til konfirmandstue med nye lamper, nyt skilt og ny 
beplantning 

 
2019 - Installering af nyt varmeanlæg i Vigerslev Kirke og i graverhus. 

 
  2020 – Udvidelse af Langesø Kirkegård. 
    

Anskaffelse af nye bænke til kirkegårde 10 stk.  
 
Opstart af dige renovering omkring Vigerslev Kirkegård. 
 
Udflytning af graverværksted til område ved maskinhus, som første etape af graverhus  
renovering og opførelse af nyt maskinhus. 
 
Plan for fremtidig indretning af Vigerslev Kirkegård i forbindelse med at flere og flere 
 gravsteder nedlægges. 
 
Udvidelse af p-areal ved Langesø Skovkapel samt indretning af areal foran kapel mod 
søen således at det friholdes for biler og indrettes med bænke med videre. 

 
   
  Aktiviteter. 
   
  Samarbejde med Morud Kunstdage om årligt arrangement i kørelade og kapel. 
 
  Samarbejde med Vigerslev Jagtforening om afholdelse af årlig jagtgudstjeneste. 
 
  Koncerter.   
 
  Kommunikation. 
 
  Samarbejde med Morud Idrætsforening om udsendelse af kombineret foreningsnyt og  

kirkeblad. 
 
 



 
 
 
  Formanden orienterede om fremtidig funktionsperiode 2020-2024 som følger: 
 
  Bygning og anlæg. 
   
  2021 – Fortsat arbejde med areal foran Langesø Skovkapel.   
  

2021 – Renovering af graverhus og indvendig renovering af Langesø Skovkapel. 
 
  2023 – 2024 Nyt maskinhus 
 
  2022-2024 Løbende renovering af dige omkring Vigerslev kirkegård. 
 
  2021-2024 Udførelse af kirkegårdsplan på Vigerslev Kirkegård 
 
  Aktiviteter. 
 
  Fortsat samarbejde omkring Morud Kunstdage og Jagtgudstjeneste samt koncerter.  
 
 
  Kommunikation. 
 
  Fortsat samarbejde med Morud Idrætsforening omkring udgivelse af foreningsnyt og kirkeblad  

i kombination. 
 
  
Ad. pkt. 3 Formanden orienterede om visioner som følger: 

 
Menighedsrådet har en vision om at kirken skal være nært tilknyttet til lokalområdet via  
arbejde med henholdsvis minikonfirmander og ordinære konfirmander. Den nære tilknytning 
søges desuden gennem årligt tilbagevendende arrangementer som Jagtgudstjeneste,  
Solsikkegudstjeneste, koncerter med Langesø Koret, Morud Kunstdage koncert samt  
inddragelse af lokale musikskoler i forskellige arrangementer.  

 
 
 
Ad. pkt. 4 Kasserer Greta Kaltoft gennemgik hovedtal i 2019 regnskab.  

For budget 2021 foreslås både indvendig renovering af Langesø Skovkapel såvel som 
renovering af graverhus udført i 2021. 

 
 
Ad. pkt. 5 Formand for valgudvalget Vagn Andersen orienterede om forestående menighedsrådsvalg som  

følger: 
 



Der afholdes valgforsamling tirsdag d. 15. september 2020, hvortil der indkaldes senest d. 18.  
august via hjemmesider og annoncer i dagspressen 
 
Valgbestyrelsen kontrollerer via valglister mødedeltagernes stemmeret og valgbarhed, inden  
mødets start. Stemmeberettigede får udleveret stemmesedler. 
 
Mødedeltagere der ønsker at opstille, meddeler dette til mødets dirigent, og der er ikke krav  
om stillere for at opstille. Opstillede kandidaters valgbarhed kontrolleres via valgliste. 
 
Kandidaterne præsenterer sig og svarer på eventuelle spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Ved afstemningen som er hemmelig, har hver stemmeberettiget mulighed for at stemme på  
halvdelen af de 7 kandidater, dvs. 3,5 rundet op = 4 kandidater. Dog kun med en stemme pr. 
kandidat. 
 
Der foretages 2 afstemninger, en for ordinære kandidater og en for stedfortrædere. 
 
Den kandidat der får flest stemmer, er først valg, og dernæst, den der har næstflest og så  
videre indtil der er 7 kandidater. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. 
Såfremt der ikke i første afstemningsrunde afgives stemmer på tilstrækkeligt mange kandidater 
til at danne et fuldtalligt menighedsråd, er de kandidater, der blev valgt ved første 
afstemningsrunde, valgt til menighedsrådet, og der gennemføres endnu en afstemningsrunde 
efter samme model mellem de øvrige kandidater. 
Hvis der fortsat ikke vælges tilstrækkeligt mange kandidater til at danne et fuldtalligt  
menighedsråd, eller hvis der ikke er opstillet tilstrækkeligt mange kandidater, indkaldes til en  
ekstraordinær valgforsamling. 
 
Efter valg af menighedsrådet foretages der opstilling og afstemning om stedfortrædere på  
samme måde som beskrevet ovenfor. Der kan både stemmes på de personer, der ikke blev  
valgt til menighedsrådet, og på personer, der blot ønsker at opstille som stedfortrædere. 
 
Valgret udøves ved personligt fremmøde på valgforsamlingen. 
Det er dog muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt, når det kan dokumenteres, at  
vælgeren på grund af lovligt forfald er forhindret i at deltage i valgforsamlingen. Lovligt forfald  
foreligger, når en vælger er indlagt på sygehus, indsat i fængsel eller bor på plejehjem,  
beskyttet bolig, boformer for voksne med handicap og almene ældreboliger som nævnt i § 26 i  
lov om valg til menighedsråd. 
Valgbestyrelsen beslutter på valgforsamlingen, om betingelserne for at stemme med fuldmagt  
er opfyldt. Fuldmagten skal være udfyldt på en af Kirkeministeriet godkendt blanket og  
afleveres til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen udleverer stemmemateriale til den person, der  
skal udøve stemmeretten for fuldmagtsgiver. 
 
Valgbestyrelsen bekendtgør det valgte menighedsråd på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen  
orienterer samtidig om muligheden for at udløse et afstemningsvalg. 
Resultatet af valgforsamlingen skal endvidere offentliggøres af valgbestyrelsen hurtigst  
muligt og senest en uge efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 22. september 2020. 



 
Valgbestyrelsen skal sammen med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen  
bekendtgøre, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober  
2020, kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg. 
Af bekendtgørelsen skal det fremgå, hvor mange medlemmer der skal vælges til 
menighedsrådet, hvor mange stillere, der skal underskrive kandidatlisten, menighedsrådets  
funktionsperiode, hvor og hvornår kandidatlisten kan afleveres, og at kandidatlisten skal  
udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. § 10 i cirkulære om afstemningsvalg  
ved valg til menighedsråd. 
 

 
Ad. pkt. 6 Formand for valgudvalget orienterede om antal af medlemmer der skal vælges som følger: 
 

Menighedsrådet består af mindst 5 og maksimalt 15 valgte medlemmer. Antallet af  
  valgte medlemmer fastsættes efter antallet af folkekirkemedlemmer i menighedsrådskredsen  

pr. 1. januar i valgåret som opgjort af Danmarks Statistik. Antallet udgør fem for det første  
tusinde (1000 = 5 medlemmer) og yderligere et medlem for hvert påbegyndt tusinde (1001 = 6  
medlemmer), dog ikke over femten i alt. 
 
Jnf. Sognet.dk har Vigerslev Sogn 2539 medlemmer af folkekirken dvs. der skal vælges 7 
medlemmer + stedfortrædere. 

 
Ad. pkt. 7 Det fremgik at der blandt de tilstedeværende var 6 personer som kunne tænke sig at opstille til  

valget. Der skal findes kandidater til den sidste ordinære plads samt til stedfortrædere. 
 
 

Ad. pkt. 8 Ingen bemærkninger. 
  


