Longelse Fuglsbølle Skrøbelev menighedsråd
v/ formand Villy Christensen, Fuglsbøllevejen 13, Fuglsbølle,
5900 Rudkøbing "tlt.62 51 47 0l

Referat af menighedsrådsmøde i Longelse præstegård

F

Tirsdae den 16. aueust 2016 kl. 17.00
Afbud fra: Villy, Helene, Karin, Torben, Hans-Erik,Kaj, Tage

Dagsorden

1. Godkendelse afdagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Nyt fra udvalgene
1) menighedsrådsudflugt 10.9. /

tilmelding

4. Opfølgning på de 2 projekter "gavl
5.
6.
7.
8.

på Fuglsbølle kirke / revner på tårn Skrøbelev kirke"
Opfølgning fra Ingeniør Bentzen, vedr. projekt ny konfirmandstue
Opfølgning af budget20l6
Planlægning af menighedsrådsvalgdagen den 1319
Evt.

Ad1) Ekstra punkt på dagsordenen: antal i det nye råd, evt. nedsættelse af antal rådsmedlemmer
under punkt 7.
Ad2) intet da formanden ikke var tilstede.
Ad3) På næste menighedsrådsmøde genfremsætter vi forslaget fra Munch-Asfalt vedr.
opkørslen til Longelse kirke. Stormskaden på Præstegården og Longelse kirke beløber sig til
ca. 100.000 kr. Forsikringen har meddelt at de dækker minus selvrisikoen. Projekt P-plads
kommer på provstiudvalgsmødet i aften. Vi gennemgik efterårets arrangementer incl.
menighedsrådsudflugten. Inger-Lise Wendelboe har opsagt sin stilling som kordegn pr. 1/8. Vi
har ansat Birgitte E.M.Møller som kordegn fra samme dato 6tlmd.
Ad4) Der er udarbejdet aftaler med C&W-Arkitekter vedr. de to kirker, disse kommer på
provstiudvalgsmødet i aften. Vi afventer provstiets afgørelse.
Ad5) Ingeniør Bentzen har sendt et overslag. Vi aftaler et møde med ham om det videre forløb.
Ad6) Tom gennemgik kvartsrappofien for første halvår. Rapporten taget til følge.
Ad7) Vi gennemgik arrangement "Åben kirke". Vi beslutter at antallet af medlemmer i det nye
råd skal nedsættes til 7 medlemmer, fordelt med 3 medlemmer til Longelse sogn, 3 medlemmer
til Skrøbelev sogn, 1 medlem til Fuglsbølle sogn. Dette indberettes til kandidatsystemet og
biskoppen senest 1. september.
Ad 8) Hanne fortalte om et kunst/musikkoncept med Tole Bjørn Larsen og Jesper Buhl i
samarbejde med galleri Rasmus i Odense som løber af stablen i 2011 . Hun undersøger evt.
ledige datoer.
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