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

Referat menighedsrådsmøde i Longelse præstegård
Tirsdae den 26. april 2016 kl. 17.00
(afbud fra Villy, Karen, Hanne, Palle, Helene)
Dagsorden

1.

Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden
3. Nyt fra udvalgene
4. Opfølgning på Provstesyn / synsrapporter.
5. Udvælgelse af arkitekt til udarbejdelse af reparations projekter i.h.t. Provstesyn.
6. Opfølgning på besøget i Årslev Menighedshus

L

"Plant et Luthertræ", projekt i anledning af Reformationsjubilæet i 2017
8. Budget ønsker 2017.
9. Evt.

.

Ad1) Dagsordenen godkendes med et ekstra punkt. Kaffekone, som bliver punkt 9, evt. punkt
10.

Ad2) Da formanden ikke er med til dagens møde er der intet nyt fra formanden.
Ad3) Boxen bliver sat op i Fuglsbølle kirke onsdag den2714. Der er tilladelse fra
provstiudvalget til at betale den nye løber til Skrøbelev kirke på varmeregnskabet.
Ad4) Synsrapporter forelagt for menighedsrådet.
Ad5) Mht. arkitekt henvender vi os til Bendt Longmose Jakobsen, C & W arkitekter. Hvis ikke
vi kan få ham, henvender vi os til arkitektfirmaet, Praksis-arkitekter i Troense, og
undersøger om de kan godkendes.
Ad6) Tom fremlagde projektet fra Årslev Menighedshus. Han havde leget lidt med tegningerne
og printet billeder og tegninger ud til hver enkelt. Vi har aftall at ingeniør Bentzen,
kommer og deltager i vores menighedsrådsmøde den9l6.
Vi besøgte samme dag som Årslev Herrested kirke for at se på belægning på opkørsel til
kirken. Det er en sandwich-belægning. Vi kontakter Munck-asfalt, Nyborg for et tilbud.
Ad7) Vi enedes om at plante et træ ved hver af de 3 kirker til Fastelavn201l. Vi undersøger
om Lenda Levin kan lave 3 skilte til en konkurrerende pris i forhold til Stiftets tilbud.
Ad8) Der sættes 20.000 kr, af til en ny plæneklipper til Præstegården. Den gamle plæneklipper
kommer som traktor til Fuglsbølle kirke. Vi undersøger, hvad det vil koste, at få repareret
stendiget mod vest ved Longelse kirke.
Ad9) Vi får Vibeke fra Hallen og Margit, Badehotellet til at lave maden til vores
menighedsrådsmøder. Til kaffearrangementerne i kirkerne sØrger graveren/kirketjeneren
for kaffe. De andre gange spørger vi os frem.
Ad10) Vi orienterede om sommerens arrangementer. Desuden orienteredes om dagens møde
om næste års konfirmander. Timerne kommer til at ligge
med ledelsenpåØ,
som i år torsdag.
start i \gØ3 og slut i ugen før påske.
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