VIGERSLEV SOGN

Dato: tirsdag den 13. oktober
2020 kl. 18.30
Indkaldt:
torsdag den 8. oktober 2020.

Formandens initialer:
MAK

Møde nr. 39

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2016-2020

Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Hans Sørensen.

Kaj Jensen.

Kumar Paul.

Helle Madsen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Morten Aarup-Kristensen.

Dagsorden

Beslutning

392

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

392

Formanden.
a. Orientering.

Intet at bemærke.

394

395

Kassereren.
a. Orientering.

a. Der blev orienteret om udgifter til gebyrer og negative
renter.

b. Gennemgang af
revisionsprotokollat.

b. Revisionsprotokollatet blev gennemgået. Følgende
beslutninger blev truffet med udgangspunkt i protokollatets
punkt 7 og 11.
Det blev besluttet at fortsætte engagementet i Arbejdernes
Landsbank og i Danske Bank.
Det blev besluttet at forsætte med ordningen med
enefuldmagt ved bankoverførsler inden for de rammer, der er
udstukket af pengeinstitutterne.

c. Tilretning af budget 2021.

c. Budgettet blev gennemarbejdet og tilrettet, således at det er
klar til godkendelse på næste møde.

Præstegårdsudvalget.
a. Orientering.

a. Der er bestil lampe til badeværelset og reparation af
udvendig belysning.

396

397

398

Kirkegårdsudvalget.
a. Orientering.
b. Langesø skovkapel, indvendig
renovering.
c. Langesø Kirkegård, udvidelse.
d. Vigerslev kirkegård,
renovering af graverhus
herunder værkstedsflytning.
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.
k. Udskiftning af bænke på
kirkegårdene.
l. Glamlemmer i tårnet til
Vigerslev Kirke.
m. Vigerslev Kirke, P-plads.
n. Vigerslev Kirke, afledning af
tagvand.
o. Indvendig renovering af
ligkapel, Langesø Kirkegård.
p. Anskaffelse af tørreskab til
graverhuset.
q. Beslutning om opkrævning af
nedlæggelsesgebyr i forbindelse
med oprettelse af gravsted.

Kirkeværge.
a. Orientering.

Kontaktpersonerne.
a. Orientering.

Punkt a-o jf. referat af Kirkegårdsudvalgsmøde:
Vigerslev Sogn
Kirkegårdsudvalget
Møde. D.8.10.2020 - kl. 10:00
Sted. Køreladen, Langesø.
Der besigtiges ved Langesø kirkegård under møde.
Deltagere: Kaj Jensen, Helle Madsen og Vagn Rokkjær
Andersen.
Afbud fra Morten AarupKristensen,

p. Det blev besluttet at anskaffe et tørreskab til graverhuset.
q. Det undersøges i Stiftet, hvorvidt det er tilladt at opkræve
nedlæggelsesgebyret i forbindelse med oprettelsen af et
gravsted.

a. Der henvises til ovennævnte referat fra mødet i
Kirkegårdsudvalget.
Døren på ligkapellet på Langesø kirkegård er blevet renset og
olieret.

a. Der blev orienteret om fordelingen af timer mellem
gravermedhjælperne. Der blev orienteret om indkomne
ansøgninger til den ledige stilling som organist.
Apv-skemaerne er udfyldt og arkiveret i graverhuset.

399

Kirkebladsudvalget
a. Orientering

400

Aktivitetsudvalget.
a. Orientering.

Nr. 4: Deadline: 26.10., Omdeling: 21.-22.11.

a. Intet at bemærke.

401

Kommende møder.

402

Menighedsrådsvalg
a. Orientering

a. Intet at bemærke.

Eventuelt.

Intet at bemærke.

403

Menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 18.30.
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 18.30.
Tirsdag den 8. december 2020 kl. 18.30.

