Longelse Fuglsbølle Skrøbelev menighedsråd
v/ formand Karl Kristian Rasmussen, Spodsbjergvej 195, 5900 Rudkøbing
Tlf. 51 36 25 74, mail: karl.kristian@mail.dk

Longelse, den 26. september 2018

REFERAT af menighedsrådsmøde
i Longelse beboerhus
Onsdag den 26. september 2018, kl. 17.00

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser ved formanden
1) Falck Alarm
2) Service på kirkernes orgler
3. Meddelelser fra udvalgene
1) Budget 2019 (herunder de synsudsatte punkter)
2) konti i Nordea
3) dåbsgudstj. i Skrøbelev 21/10
4) Fejl konfirmands intro den 21/10; kl. 14
5) udbetaling fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2017, vedr. Rebellens
Kor.
4. Præstegårdsprojektet
(kontrakt aftale med arkitekt-tidsplan-endeligt budget-arkitektens hvad fik vi/fik
ikke udført for det bevilligede byggebudget)
5. Kirkebladet for december-januar-februar 2018/2019
6. Kordegn
7. Indbydelse til indsættelsesgudstjeneste/efterfølgende velkomst middag
8. Evt.

REFERAT:
1. Dagsorden godkendt.
2. 1) Falck alarm på præstegården er meldt fra pt. Formanden foreslår, at anskaffer et
billigere alarmsystem, der ringer til en selvvalgt person, ikke til et alarmfirma.
2) Formanden foreslår, at vi gennemgår vores kontrakt med orgelstemmeren, hvad vi får
for det årlige gebyr. Findes der en bedre løsning?
3. Hanne arbejder med et gammelt gravsted på Longelse Kirkegård, hvorvidt det er fredet
eller kan nedlægges. Vi kigger i kirkegårdsprotokollen, om der er belæg for fredning.
1. Kaj gennemgik det foreløbige budget for 2019.
2. Nordea har kontaktet os for at få penge for vores foreningskonto. Kr. 300,- om året
plus 75 øre pr. transaktion.
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3. Den 21/10 er der gudstjeneste i Fuglsbølle kl. 10.00. Der bliver også en dåb kl. 11.15
i Skrøbelev, efter aftale med Marianne Ring.
4. Konfirmand intro samme eftermiddag aflyses og ny dag aftales med Marianne.
5. Folkekirkens udviklingsfond har givet 94.000 til Rebellens kor.
4. Der mangler stadig kontrakt med maler. Der er desværre blevet nedsparet på rigtigt
mange punkter. Vi får en liste over, hvad vi fik og hvad vi ikke fik, samt nye tegninger.
Der bliver byggemøder hver tirsdag, første gang 11/10.
5. Peter Møberg har bedt Tom være ansvarlig for hele kirkebladet. Næste deadline er 18.
oktober 2018 (da Tom holder ferie fra 19. oktober).
Der har været drøftelser om kirkebladets form fremover. Der kan spares mange penge
ved at erstatte kirkebladet med et indlæg i Øboen med ugens kirkeaktiviteter.
Datoer for menighedsrådsmøder i det nye år bliver onsdag den 9. januar og onsdag den
6. februar 2019.
6. Kordegnen Birgitte er taget til Amerika, hvor hun holder ferie og derefter vil varetage
sine opgaver via nettet.
7. Menighedsrådet deltager i indsættelsesgudstjenesten af Marianne Ring søndag den 7.
oktober kl. 14.00. Om aftenen er menighedsrådet sammen med Marianne inviteret til en
middag på Spodsbjerg Badehotel.
8. Evt.
- Der har været indbrud i maskinskuret i Longelse, hvor der er blevet stjålet for
over kr. 100.000,- Der er lavet et skriv om tørkens konsekvenser for vore hække på
kirkegårdene. Det er lamineret og hængt op på kirkegårdene til information.
- Kirkeværge Hanne Ellermann vælger af personlige årsager at stoppe som
kirkeværge og udtræder af menighedsrådet pr. 1.12.2018. Suppleant Bente
Asmussen vil blive kontaktet med henblik på at træde til efter Hanne.
- Vi undersøger, om medlemmer af menighedsrådet samt frivillige, der hjælper
til ved diverse arrangementer, er forsikret i tilfælde af uheld.
- Vores praktikant Jannie fortsætter på 20 timer om ugen resten af året.
Deltagere i mødet:
Tom Andersen
Kaj Christoffersen
Hanne Ellermann
Nanna Oldenbjerg
Karl Kristian Rasmussen
Klaus Egeberg
Susana Christensen
Hans Erik Krogh Jensen
Charlotte K. Carstensen

