VIGERSLEV SOGN

Dato: tirsdag den 25. august 2020
kl. 18.30
Indkaldt:
Formandens initialer:
onsdag den 19. august 2020.
MAK

Møde nr. 37

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Hans Sørensen.

Kaj Jensen.

Kumar Paul.

Afbud fra Helle Madsen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Morten Aarup-Kristensen.

Dagsorden

Beslutning
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Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.
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Formanden.
a. Orientering.
b. Beslutning om deltagelse i
Samarbejde om puljeordning for
udbetaling af indefrosne
feriepenge.
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Kassereren.
a. Orientering.
b. Gennemgang af
kvartalsrapport.

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

b. Det blev besluttet at deltage i ordningen.

b. Kvartalsrapporten blev gennemgået.

a. Intet at bemærke.

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.
b. Langesø skovkapel, indvendig b. Projektet ligger til behandling i provstiudvalget.
renovering.
c. Langesø Kirkegård, udvidelse. c. Der blev redegjort for kirkegårdsudvidelsens status.
d. Vigerslev kirkegård,
d. Projektet ligger til behandling i provstiudvalget.
renovering af graverhus
herunder værkstedsflytning.
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e. Maskiner og materiel.
f. Udvendig renovering af
kørelade.
g. Digerne omkring Vigerslev
kirkegård.
h. Strategi for indretning og
anvendelse af Vigerslev
kirkegård.
i. Parkering ved Langesø
Skovkapel.
j. Flagermus i Langesø
Skovkapel.

e. Der indhentes tilbud på en jordkasse.
f. Tømrer og murerarbejdet er afsluttet. Malerarbejdet pågår.

k. Udskiftning af bænke på
kirkegårdene.
l. Glamlemmer i tårnet til
Vigerslev Kirke.

k. Udskiftningen er startet.

m. Vigerslev Kirke, P-plads.
n. Vigerslev Kirke, afledning af
tagvand.
o. Indvendig renovering af
ligkapel, Langesø Kirkegård.
p. Beslutning om restfinansiering
af åbne projekter.

m. Der er hentet tilbud. Der er endnu ikke søgt bevilling.
n. Projektet er under udarbejdelse.

g. Anmodning om igangsætning af første etapper fremsendt
til provsti og stift.
h. Emnet tages op og behandles af det kommende
menighedsråd.
i. Der er bestilt otte kampesten til afskærmning for parkering
i udsigten foran kirken.
j. Den udvendige afskærmning for flagermus ser ud til at
virke. Den indvendige afskærmning tages op på et senere
tidspunkt.

l. Er sat i bero.

o. Er sat i bero.
p. Financiering af igangværende projekter, udvendig
renovering af Køreladen og udvidelse af Langesø kirkegård
besluttes financieret af midler fra følgende konti:
Kørelade.
Indvendig kalkning af Vigerslev kirke.
Udvidelse af Langesø kirkegård.
Graverhus.
Provstiudvalget orienteres om menighedsrådets beslutning.

Kirkeværge.
a. Orientering.

a. Intet at bemærke.

Kontaktpersonerne.
a. Orientering.

a. Arbejdet med ansættelse af ny organist pågår.

Kirkebladsudvalget
a. Orientering

Nr. 4: Deadline: 26.10., Omdeling: 21.-22.11.
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Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.
b. Beslutning om aflysning eller
udsættelse af aktiviteter

b. Det blev besluttet af udsætte efterårets arrangementer pga.
af Corona.
4. oktober Kirkekoncert, Leonard Cohen sange.
8. november 150 års jubilæum for Langesø Skovkapel.
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Kommende udvalgsmøder.

Menighedsrådsmøder.
Torsdag den 17. september 2020 kl. 18.30.
Tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 18.30.
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 18.30.
Tirsdag den 8. december 2020 kl. 18.30.
Kirkegårdsudvalgsmøde.
Torsdag den 8. oktober kl. 10.00 på Vigerslev Kirkegård.
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Menighedsrådsvalg 2020

De praktiske forhold vedr. valghandlingen blev gennemgået.

379

Eventuelt.

Næste møde: torsdag den 17. september 2020 kl. 18.30.

