Longelse Fuglsbølle Skrøbelev menighedsråd
v/ formand Villy Christensen, Fuglsbøllevejen 13, Fuglsbølle,
5900 Rudkøbing Tlf.62 5147 0l

Longelse, den 31 . marts 2076

Referat af menighedsrådsmøde i Longelse præstegård
Torsdas den 31. marts 2016 kl. 17.00
(afbud fra Karin, Helene og Palle deltager ikke i spisning)
Dagsorden

1. Godkendelse afdagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Nyt fra udvalgene
4. Fremlæggelse af Regnskab 2015
5. Budget opfølgning l.kvartal 2016
6. Status på "varme i Skrøbelev kirke" (Er IKKE færdig endnu - elektriker)
7. Menighedsrådsmedlemmernes "artikel" i det nye kirkeblad om rnenighedsrådsarbejdet.
8. Strategi for det kommende menighedsrådsvalg
9. Evt.
Ad1) Dagsorden godkendt
Ad2) Ingen meddelelser fra formanden
Ad3) Mht. ændring i gravstedsfreden på urner kræver det nye jordbundsprøver fra
Embedslægeinstitutionen. Da dette bliver dyrt, lader vi sagen ligge. Værdiskabet til Fuglsbølle
kommer i midten af næste måned. Pris 17.500 kr. (minus I0%) + moms og kørsel (max. 5000
kr.). Der har været Lokalrådsm øde 1813 . Erik refererede. Asylskolen har bedt Niels P. om at gå
ind i arbejdet med et forældreråd. Der er loppemarked den 1717 . Evt. fælles foredrag til
efteråret med TV manden og forfatteren Jesper Grøn§ær. Tom og Arne forsøger at få et møde i
stand med TDC omkring internet i området, Vi afholder en fælles koncerl med Kim Sjøgren i
Lindelse kirke den 1214k1.19.00. Inger-Lise Wendelboe er sygemeldtfra2213. Trille har25-års
jubilæum den ll6. Der holdes festgudsdeneste den 1216. Der er kommet nye regler om transport
af gas, olie og benzin. Det kræver et kursus. Graverne er dags dato blevet tilmeldt et AMUkursus den26l5 i Odense.
Ad ) Kaj gennemgik regnskab for 2015, afleveret den23l3 2016k1. 10.33. Der fremkommer et
overskud på driften på73.757,79 kr. Et underskud på anlæggetpå 620.372,071«. Underskuddet
skyldes bl.a acontobetaling vedr. varmeanlægget i Skrøbelev kirke og hævning fra opsparede
midler til kalkning mv.
Ad5) Kaj gennemgik regnskabsrapporten for 1. kvartal2016. Regnskabsrapporten blev taget til
efterretning.
Ad6) Der blev underrettet om status for varmen i Skrøbelev kirke. Der mangler stadig at blive
sat en del vægradiatorer op, samt isolering af loftet i våbenhuset. Vi ser nærrnere på det ved
provstesynet tirsdag den 514.
Ad7) Villy og Karen skriver et lille stykke til kirkebladet. Afleveres senest mandag den 18/4 til
Annalise.
AdS) Menighedsrådet arbejder på at få nye medlemmer opstillet. Der er 4-5 medlemmer, der
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Har meddelt, at de stopper i menighedsrådsrådet.
Ad9) Fuglsbølle kirkegård har brug for en anden traktor til kirkegården. De har tilladelse til at
indkøbe en anden brugt traktor. Pengene tages fra anskaffelser og vedligeholdelser.
Præstegården indkøber ny støvsuger.
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