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

REFBRAT
af menighedsrådsmøde
Onsdas den 7. september 2016 kI. 17.00
Afbud fra Karen og Helene
Palle skal gå

kl.

18.30

Dagsorden

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse afdagsorden
Meddelelser fra formanden
Nyt fra udvalgene
Stiftsdagen 24.9. / tilmelding senest 12.9.
Orientering om budgetsamrådet for 2A17
Opfølgning fra Ingeniør Bentzen, vedr. projekt ny konfirmandstue/sognehus
Menighedsrådsvalget
Evt.

Ad1) Dagsorden godkendt
Ad2) Meddelelse fra Provsten om opbevarelse af de gamle foliebibler. Vi får udleveret nye
holdere og syrefri opbevaring. Tage skal på minikursus i opbevaring.
Ad3) Der har været Lokalrådsmøde. Alle arrangementer lægges på Langeland-Midt. Fælles
foredrag i oktober og fælles Jagtgudstjeneste i november. Der har været problemer med
levering af kirkebladene. Trykkeriet er kontaktet og har lovet at tage fat i det. Kirkebladet
bliver fremover udvidet, så vi har 3 sider. Vi har tilbudt Dan at fortsætte i
virksomhedspraktik frem til midten af december. Der startes et kor på Hjørnet. Det bliver
Sabina Lundegaard og Anne Sofie Lund Sørensen, der kommer til at lede koret. De bliver
ansat os. Vi søger 5% midler til deres løn. Der er arbejdet lidt videre med det fælles
kalkningsprojekt. Arbejder over 300.000 kr skal der tages tilbud hjem på.
Ad4) Der er tilmelding til Stiftsdagen senest 12l9.
Ad5) Vi har fået loÅmeretil2017 end det vi fik i2016. Desuden har vi faet 200.000 kr. til
renovering af gavlen i Fuglsbølle kirke. Byggesagen ligger pt i Nationalmuseet. Vi rykker
for deres afgørelse. Der blev givet 100.000 kr. til opkørslen til Longelse kirke. Vi
kontakter Munch asfalt for et møde. Hanne/Erik og Villy tager med til mødet. Tom laver
en aftale.

Ad6) Tom fortalte om mødet med Bentzen den ll9.Vi afventer besked fra Bentzen.
Ad7) Vi følger dagsordenen fla valgmødeti Fredens kirke. Villy orienterer om arbejdet de
seneste 4 år samt nye projekter. De enkelte medlemmer fortæller om deres arbejdsområde
i rådet. Tom fortæller om reglerne for opstilling af lister.
AdS) Sagen med oprettelse af P-pladser på Longelse kirkegård henlægges indtil de første to

Longelse Fuglsbølle Skrøbelev menighedsråd
v/ formand Villy Christensen, Buglsbøllevejen L3, Fuglsbølle,
5900 Rudkøbing Tlt.62 5147 0l

gravsteder er udløbet. Menighedsrådet har gennemgået de eksisterende gravsteder, som
udløber i henholdsvis2020 o92036. Vi sender vores svar til Provstiudvalget. Vi er blevet
spurgt om vi er interesseret i en Kunstkoncerl med Tore Bjørn Larsen mf. til 8000,- kr.
hvis Lindelse-Tryggelev-Fodslette er interesseret vil vi godt være med. Gerne 814.Per
Nielsen har tilbudt en julekoncert til 195 kr/pers. Vi vil høre om de andre sogne vil være
med til at give et tilskud på 40 kr/pers. Kaj spørger på Sydlangeland.
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