VIGERSLEV SOGN

Dato: tirsdag den 12. oktober
2021 kl. 18.30
kl.
18.30
Indkaldt:
onsdag den 6. oktober 2021.

Formandens initialer:
MAK

Sted: Konfirmandstuen.
Periode 2020-2024

Møde nr. 9
6
Deltager

Vagn Rokkjær Andersen.

Hans Sørensen.

Kaj Jensen.

Susanne Agerbeck

Helle Madsen.

Greta Kaltoft Nielsen.

Morten Aarup-Kristensen.

Ole Mathiesen

Dagsorden

Beslutning

98

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.
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Formanden
a. Orientering.

Intet at bemærke.

100

Kassereren.
a. Orientering.
b. Gennemgang af
b. Revisionsprotokollatet for regnskab 2020 blev
revisionsprotokollat for regnskab gennemgået.
2020
c. Justering af budget for 2022.
b. Revisionsprotokollatet blev gennemgået. Følgende
beslutninger blev truffet med udgangspunkt i protokollatets
punkt 11.
Det blev besluttet at forsætte med ordningen med
enefuldmagt ved bankoverførsler inden for de rammer, der er
udstukket af pengeinstitutterne.
Vedrørende punkt 13. Proceduren for kontrol af besvigelser i
kirkekassen: Regnskabsføreren betaler kun attesterede
regninger og kassereren gennemgår alle transaktioner
månedligt.
Vedrørende punkt 14. Menighedsrådet er ikke bekendt med
og har ikke mistanke om besvigelser.
c. Budgettet blev gennemarbejdet og tilrettet, således at det er
klar til godkendelse på næste møde.

101

Præstegårds- og
Kirkegårdsudvalg.
a. Orientering.
a. Der blev orienteret om graverhusets ombygning samt den
b. Langesø skovkapel, indvendig indvendige istandsættelsesarbejder i Langesø Skovkapel.
renovering.
c. Vigerslev kirkegård,
renovering af graverhus
herunder værkstedsflytning.
d. Digerne omkring Vigerslev
kirkegård.
e. Maskiner og materiel.
h. Kirkegårde, sikring af gravsten
og kulturhistorie.
i. Vigerslev Kirke, P-plads.
j. Indvendig renovering af
ligkapel, Langesø Kirkegård.

102

Aktivitetsudvalget
a. Orientering

103

104

105

106

Strategiudvalg for Vigerslev
Kirkes kirkegård.
a. Orientering

Kirkeværge.
a. Orientering.

Kontaktperson.
a. Orientering.

Kirkebladsudvalget
a. Orientering

Intet at bemærke.

a. Der har været møde med kirkegårdskonsulent Fanny
Møller, der udarbejder en rapport.

Intet

a. Anni Christiansen ønsker at fratræde sin stilling som
kirkesanger og har samtidig givet tilsagn om at afløse, når der
er brug for det.
Susanne Drenck vil gerne påtage sig opgaven som
kirkesanger.

a. Deadlines for 2021:
Onsdag d. 20. oktober.

107

Seneste måneds nyt fra kirken.

Der blev orienteret.

108

Kommende møder.

Kirkegårds- og præstegårdsudvalget tirsdag den 26. oktober
kl. 13.00.

109

Møderække for 2021

Tirsdag den 9. november kl. 18.30.
Tirsdag den 7. december kl. 18.30.

110

Eventuelt.

Intet at bemærke.

