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Vigerslev Sogn 
Kirkegårdsudvalg. 
Orientering til menighedsrådsmøde 
Møde d. 16.06.20 
Præstegården 
 
Deltagere: Kaj Jensen, Morten Aarup-Christensen, Greta Kaltoft, Hams Sørensen, Kumar Paul og  

      Vagn Andersen 
 
 
 
 
 

1. Indvendig renovering af Langesø Skovkapel.  
 
Økonomi: Provstiudvalget skal bevilge den fulde finansiering på kr. 1.647.012,25 (skønnet overslag) 
 
Provstiudvalget er i udgangspunktet positive overfor projektet. Provstiudvalget har ikke udmeldt 
hvornår de vil finansiere projektet. 
 
Projektet er indarbejdet i budget 2021. 
 
 

2. Langesø Kirkegård udvidelse.  
 
Økonomi: Der er opsparet 240.625 kr. til formålet.  
 
Hæk og træer er fjernet, toilet flyttet og ny septiktank nedgravet.  
 
Samlede økonomi drøftes på næste møde. 

 
3. Renovering af Graverhus og flytning af værksted.  

 
Økonomi: Der er opsparet 324.455 kr. til formålet, hvilket kun dækker en delvis finansiering. 
 
Projektet er opdelt i 3 etaper og omfatter end videre ny maskin- og værkstedsbygning og 
materialplads. For at tilvejebringe de nødvendige kvadratmeter i graverbygningen til 
velfærdsforanstaltninger og møderum skal værkstedet flyttes til en placering ved maskinhuset.  

 
Etape 1. Udflytning af værksted til container ved maskinhus som vist i forslag af 13.12.2019. 

               Skønnet budget 168.750,00 kr. inkl. moms som vi kan finansierer fuldt ud via opsparede midler til  
               formålet. 
 

Etape 2. Ombygning af graverbygning som vist i forslag af d. 6.09.2019. 
               Skønnet budget 1.312.500,00 kr. inkl. moms som vi kan medfinansiere med ca. 150.000,00 kr.  
               inkl. moms via opsparede midler til formålet. 
 

Etape 3. Opførelse af ny maskin- og værkstedsbygning og materialplads som vist i forslag af  
d. 16.09.2019. Skønnet budget 1.526.250,00 kr. inkl. moms som vi ikke har midler til at  
medfinansiere, endsige mulighed for at opspare til. 
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Etape 1 udføres i år, etape 2 udføres primo - medio 2021. Etape 3 udføres i 2022-2023 evt. senere. 
 
Projekt er d. 25.02.20 fremsendt til behandling i provstiudvalget. 
 
Etape 2 er indarbejdet i budget 2021. 
 
 
 

4. Maskiner og materiel. 
 
Økonomi: Der er opsparet 50.017 kr. til formålet 
 

Det blev besluttet at anskaffe Husqvarna klipper.  
 
Helle indhenter tilbud på gravekasse hos Dansand. 

 
 

5. Renovering af Kørerlade udvendigt. 
 
Økonomi: Der er opsparet kr. 37.200 til formålet. Der overføres midler fra kalkning i Vigerslev på  

     kr. 127.000 der er herefter i alt kr. 164.200 inkl. moms.  
 

Tømrer arbejdet er opstartet. 
 
Murerarbejdet afventer tømrer og skal prissættes.  
 
Malertilbud fra malermester Bent Thomasson indhentes. 
 
Samlet økonomi skal drøftes på næste møde. 

 
6. Dige renovering projekt Vigerslev Kirkegård. 

 
Økonomi: Der er opsparet 128.000 kr. til formålet. 
 
 Der er modtaget tilbud fra Stein Frandsen. 
  
 Tilbud er forelagt Fanny Møller der siger ok for prisniveau. 
  
 Videre tiltag drøftes på næste møde. 
 
 
 
   

7. Vigerslev kirkegård inkl. fremtidig strategi for indretning med baggrund i ændrede begravelses 
mønstre. 
 
Økonomi: Der er opsparet 41.400 kr. til renovering af afløb for tagvand, øvrige tiltag forsøges  
                   afholdt over driften. 
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      Helle, Vagn og Morud VVS besigtiger tagnedløb for omfang af renovering. 
 
 
På næste møde foretages besigtigelse på kirkegården med fokus på: 
 
- Bevaringsværdige gravsteder 
- Identificering af gravsten der skal sikre mod at vælte. 
- Flytning af gange og gravsteder 
- Forslag til ny indretning af sløjfede gravsteder (ideer til kirkebladet) 
- Erstatning af trælåge mod gl. præstegård med mur. 
- Brandtoft kirkegårdssystem, opretning og indtastning af data. 
  
  
 

8. Parkering omkring Langesø Skovkapel. 
 
Økonomi: Der er ikke opsparet midler til formålet, finansieres over driften 

 
Kaj har aftalt fjernelse af stubbe samt planering af berørte områder med skovfoged. Overslag 
25.000 kr. Arbejdet er delvis udført. 
 
 
 

9. Flagermus gener i Langesø Skovkapel. 
 
Økonomi: Der er ikke opsparet midler til formålet, finansieres over driften. 
 
Der resterer at tætne indvendigt langs loftkant mod vægge. 

 
 

10. Varmeanlæg Vigerslev og Langesø. 
 

Langesø, el-ovn under bænk i højre side afgiver generende lyde.  
Hvem skal have adgang til varmestyring ud over Helle? Afklares senere. 
Varmestyringspanel i køreladen er udskiftet.  
 

11. Bænke. 
 
Økonomi:  
 
Bænke er leveret og skal nu løbende opsættes. 
 
Bænke foran Langesø kapel søges sponsoreret af lokale håndværkere. 
 
 

12. Glamlemmer i Vigerslev Kirke 
 
Økonomi: undersøges nærmere 
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Der skal følges op på installering af automatisk lukning. Vagn finder en leverandør. 
 
 

 
13. Fejl- og mangellister fra sidste byggesyn. 

 
Der skal følges op på disse. 
 

 
14. Kalkning indvendigt Vigerslev Kirke 

 
Økonomi: Der er opsparet 127.000 til formålet 
 
Beløbet overføres til udvendig renovering af Kørelade. 
 

15. P-plads ved Vigerslev Kirke. 
 
Økonomi: Der skal ansøges om midler til dette projekt.  
 
Lunde Vognmandsforretning har afgivet tilbud på resterende areal - 1000 m2. 
 
Videre tiltag drøftes på næste møde. 

 
16. Ligkapel Langesø indvendigt. 

 
Økonomi: Der er ikke opsparet midler til formålet. 
 
Der udarbejdes tilstandsrapport.   
 
 
 
Vagn Rokkjær Andersen. 
 
 
Næste møde i kirkegårdsudvalget afholdes i d. 4 august kl. 10 i graverhus. 


