
 

Dato: tirsdag den 16. februar 

2020 kl. 18.30 

 

 

Indkaldt:  

onsdag den 10. februar 2020. 

Formandens initialer: 

MAK 

Sted: Konfirmandstuen. 

Møde nr. 2 Periode 2016-2020  

 

Deltager 

 

 

Vagn Rokkjær Andersen. 

 

 

Hans Sørensen. 

 

Kaj Jensen. 

 

Susanne Agerbeck 

 

Helle Madsen. 

 

Greta Kaltoft Nielsen. 

 

 

Morten Aarup-Kristensen. 

 

 

Ole Mathiesen 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden 

 

Beslutning 
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Godkendelse af dagsorden. 

 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

15 

 

Formanden 

a. Orientering. 

b. Beslutning om flytning af 

konfirmationerne. 

c. Revidering af konstituering. 

 

 

 

a. Der blev orienteret. 

b. Det blev besluttet at flytte konfirmationerne til den 12. og 

den 19. september 2021. 

c. Valg af bygningskyndig Ole Mathiesen. 

Valg af to underskriftsberettiget Greta Kaltoft Nielsen og Kaj 

Jensen. 
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Kassereren. 

a. Orientering. 

b. Gennemgang af 

kvartalsrapport for 4. kvt. 2020 

/årsregnskab. 

c.Vedtægt for kasserer 

 

 

 

a. Regneskabet foreligger ikke endnu. 

b. Kvartalsrapporten blev gennemgået. 

 

 

c. Vedtægten en godkendt og vedlægges regnskabet. 
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Præstegårds- og 

Kirkegårdsudvalg. 

a. Orientering. 

b. Langesø skovkapel, indvendig 

renovering. 

c. Langesø Kirkegård, udvidelse. 

d. Vigerslev kirkegård, 

renovering af graverhus 

herunder værkstedsflytning. 

 

 

 

a. Der blev orienteret. 

b. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

 

c. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

d. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

 

 

 

VIGERSLEV SOGN 
  



e. Digerne omkring Vigerslev 

kirkegård. 

f. Parkering ved Langesø 

Skovkapel. 

g. Maskiner og materiel. 

h. Udvendig renovering af 

kørelade. 

i. EG Kirkegård system. 

j. Præstegårdsjord. Drøftelse af 

skrivelse fra provstiet. 

k. Kirke- og præstegårdssyn. 

 

l. 1 års gennemgang af projekt 

varmeanlæg, Vigerslev Kirke. 

m. Kirkegårde, sikring af 

gravsten og kulturhistorie. 

 

 

n. Strategi for indretning og 

anvendelse af Vigerslev 

kirkegård. Drøftelse af 

igangsætning af projekt. 

o. Vigerslev Kirke, P-plads. 

Beslutning om ansøgning om 

midler til projekt. 

p. Glamlemmer i tårnet til 

Vigerslev Kirke. 

q. Revision af kirkegårdsvedtægt. 

Beslutning om indhold af 

revision. 

r. Indvendig renovering af 

ligkapel, Langesø Kirkegård. 

 

e. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

 

f. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

 

g. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

h. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

 

i. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

j. Matrikelbeskrivelser er sendt til provstiet. 

Forpagtningskontrakten fastholdes i hele sin løbetid. 

k. Gennemført september 2020.  Der henvises til udvalgets 

referat af 7. jan. 2021 

l. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

 

m. Provstiet har udsendt forslag til revidering af listen anno 

1998 over bevaringsværdige gravsteder og –sten på Vigerslev 

og Langesø Kirkegårde. Forslaget beskærer antallet fra 

henholdsvis 21 til 2 og 14 til 1. 

n. På næste menighedsrådsmøde træffes beslutning om 

strategiudvalg. 

 

 

o. Kirkeværgen producerer et udkast til ansøgning om midler. 

 

 

p. Der henvises til udvalgets referat af 7. jan. 2021 

 

q. Kirkegårdsudvalget arbejder med nye vedtægter for 

kirkegården. 

 

r. Intet at bemærke. 
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Kirkeværge.  

a. Orientering. 

b. Revision af vedtægt for 

kirkeværgen, beslutning. 

c. Kollekt, regnskab for. 

 

 

 

a. Der blev orienteret. 

b. Ny vedtægt for kirkeværgen er vedtaget. 

 

c. Kasseren får kopi af regnskab for kollekten.  
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Kontaktpersoner. 

a. Orientering. 

 

 

 

a. Der er lavet kontrakt på organist Line Højlunds ansættelse 

fra 1. januar 2021. Zita Jacobsen fratræder med udgangen af 

februar. 
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Kirkebladsudvalget 

a. Orientering 

 

 

 

a. Deadlines for 2021: 

Søndag d. 14. februar. 

Mandag d. 12. april. 

Fredag d. 23. juli. 



 

Onsdag d. 20. oktober. 
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Aktivitetsudvalget.  

a. Orientering. 

 

 

 

a. Udvalget er coronasuspenderet til efter sommerferien. 
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Seneste måneds nyt fra kirken. 

 

 

Jørgen Flensted Jensen afløser i øjeblikket. 
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Kommende møder. 
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Møderække for 2021 

Beslutning om at flytte 

menighedsrådsmøde fra d. 13. 

april. 

 

Tirsdag den 16. februar kl. 18.30. 

Tirsdag den 9. marts kl. 18.30. 

Tirsdag den 20. april kl. 18.30. 

Tirsdag den 11. maj kl. 18.30. 

Tirsdag den 8. juni kl. 18.30. 

Tirsdag den 24. august kl. 18.30. 

Tirsdag den 14. september kl. 18.30. 

Tirsdag den 12. oktober kl. 18.30. 

Tirsdag den 9. november kl. 18.30. 

Tirsdag den 7. december kl. 18.30. 
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Eventuelt. 

 

 

 


