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 10. oktober 2018

REFERAT af menighedsrådsmøde
i Longelse Beboerhus
Onsdag den 10. oktober 2018, kl. 17.00
Afbud fra Nanna og Susana.
Kaj forlader mødet kl. 18. Hans Erik møder lidt senere

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser ved formanden
3. Meddelelser fra udvalgene
4. Velkomst til sognepræst Marianne L. Ring
5. Referat fra byggemøde vedr. Præstegårdsprojektet
6. Kirkeblads -Aktiviteter i dec., jan. og febr. 2018/2019
7. Kvartalsregnskab pr. 30/9, samt opfølgning på budget 2018
8. Skema til Beregninger ”af det faktiske resultat af ordinær Drift”
9. Revisions protokollat vedr. regnskab 2017.
10. Endeligt Budget 2019
11. Eventuelt

REFERAT:
1. Dagsorden godkendt
2. Formanden har kontaktet orgelmanden, som sender et overslag før næste møde.
3. Mht. generhvervelse af udstyr efter indbruddet i Longelse, har Klaus og Jeff været hos AP
Motorcenter og kigget på havetraktor, hækklipper, løvblæser m.m. Vi har fået et godt samlet
tilbud. Hanne har talt med Markussen (orgelmand), der vender tilbage.
Det gravsted, som en gravstedsejer i Longelse mener, er fredet, kan skyldes, at det sorte
jernkors har tilhørt gravstedet. Det undersøges nærmere. Kalkningen af Skrøbelev er gået i
gang. Mht. el-serviceaftale, så har formanden talt med Simon Risbjerg. Aftalen ligger ikke
fast, men det skal den, da lovpligtigt el-eftersyn skal laves hver andet år i ulige år.
Tom har undersøgt mht. forsikringen om frivillige er forsikret når de går til hånde. Det er de
i udgangspunktet ikke.
Den 4. november afholder kommunen en frivillighedsdag, hvor provsten ønsker at præsterne
er repræsenteret. Hun spørger, om vi vil hjælpe med at sætte en stand op og være til stede i
tidsrummet 13-16. Charlotte er villig til at hjælpe med organisering og tilstedeværelse
sammen med Marianne Ring, Klaus og Hans Erik, samt evt. nogle frivillige fra
børneklubben.
4. Formanden bød vores nye præst Marianne Ring velkommen. Marianne udtrykte en dybtfølt
tak for den varme modtagelse hun og hendes familie har fået på Langeland.
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Den 21/10 bliver der en introgudstjeneste i Fuglsbølle kirke kl. 14:00 for konfirmanderne og
deres forældre.
Marianne booker plads på eventen Konfirmandtræf 2019.
Konfirmand salmebøger betales af menighedsrådet/Bosgårds Legat?
Allehelgen – der er 3 gudstjenester. Vi sender breve ud til dem der har mistet nogen.
Gravlys på alteret til den sene gudstjeneste, som vi går ud og lægger på gravene mens
kirketjeneren gør kaffe klar.
Formiddagsgudstjenesterne: der laves små buketter, som lægges ud på samme måde.
Kassebølle Friskole skal Marianne holde konfirmandforberedelse for i Simmerbølle.
Juniorkonfirmander holder vi bl.a. en fastelavnsgudstjeneste for.
5. Præstegårdsprojektet: Marianne Ring ønsker et par ændringer i rumdelingen, som giver god
mening og er omkostningsneutral.
6. Kirkebladsaktiviteter: Marianne har lavet en gudstjenesteplan. Menighedsrådet har besluttet,
at vi holder gudstjeneste den 31. december, men ikke den 1. januar 2019.
Juniorkonfirmandernes afslutning ved fastelavn rykkes fra 3. marts til 2. marts kl. 14, som
aftales med Hanne Davidsen.
Voksengudstjeneste holdes ved fastelavn, da nogle indleder faste på dette tidspunkt.
1. søndag i advent kan vi servere gløgg i våbenhuset.
2. søndag i advent den 9. december krybbespil med børneklubben.
Lucia vil blive den 16. december (3. søndag advent).
Nytårskoncert med Brass-bandet? – Tom kontakter dem.
Højskoletur til Løgumkloster? – Marianne kontakter dem (lørdag den 26. januar)
Vi går i overvejelser om hvordan krybbespillet kan erstattes med noget nyt
7. Kvartalsregnskab pr. 30/9 blev uddelt og gennemgået.
8. Se punkt 7.
9. Revisionsprotokollatet samt den Uafhængige Revisionspåtegning blev udleveret.
10. Årsbudget fra 2019 blev udleveret til Marianne Ring og sendes elektronisk til rådets øvrige
medlemmer. Endeligt budget 2019 er afleveret den 9/10 2018 kl. 11.01.
11. To menighedsrådsmøder i det nye år skal skubbes en uge frem, til hhv. 16/1 og 20/2.
Klaus foreslår, at medlemmerne af menighedsrådet på skift inviterer Marianne hjem til en
helt uformel komsammen.

Referant Charlotte Kihri Carstensen
Tilstede ved mødet:
Karl Kristan Rasmussen
Klaus Egeberg
Tom Andersen
Charlotte K. Carstensen
Kaj Christoffersen (gik ca. kl. 18.00)
Hanne Ellermann (gik ca. kl. 19.15)
Hans Erik k. Jensen (kom til mødet ca. kl. 17.30)

