Kappel-Langø menighedsråd
Indkaldelse og referat fra menighedsrådsmøde
Mødedato: 25.09.2019
Sted: Kappel præstegård
Klokkeslæt: 18.30
Dagsordenpunkt:

Tilstedeværende: Inge Rasmussen, Birgitte Enemark,
Rigmor Hansen, Kirsten Vaaben og Ole A. Munksgaard.
Fraværende: Henrik Gade Jensen, Tom Blak og Gert Larsen
– alle med afbud

Konklusion:

1. Velkomst og sang.
Salme nr. 732 Dybt hælder året i sin gang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på referat af 12.06.19.
4. Økonomi, v/ Tom Blak
Kvartalsrapport 2. kvartal og bemærkninger fra PU for 2. kvartal.
Desuden skal der fastlægges en mødedato i uge 43 eller 44 vedr. budget
2020.

5. Status på præstegårdens tilstand, v/Kirsten Vaaben.
Kirsten giver en orientering vedr. fugtproblemer siden sidste MR-møde.
Hvad har vi gjort, og hvad gør vi evt.?
6. Opfølgning på mødet med biskoppen vedr. den vakante
præstestilling, v/formanden
Hvordan oplevede vi mødet, og hvad kan vi evt. forvente os af mødet?

Godkendt
Intet at bemærke
I regnskabsførerens fravær gennemgik formanden den fremsendte
kvartalsrapport og bemærkninger fra PU for 2. kvartal.
Kvartalsrapporten blev gennemgået og underskrevet.
Bemærkninger og kommentarer fra PU blev taget til efterretning.
Mødedato aftales med regnskabsføreren.
Kirsten Vaaben orienterede om den sidste vandskade i køkkenet og andre
fugtskader i underetagen blev fremvist.
Menighedsrådet afventer biskoppens afgørelse vedr. den vakante
præstestilling før der foretages yderligere i.f.t. præstegårdens tilstand. –
Der blev desuden orienteret om fældning af diverse træer mm i
præstegårdshaven.
Fremtidsmulighederne blev diskuteret. Menighedsrådet afventer
biskoppens svar.

7. Opfølgning af fælles MR-møde samt evt. sammenlægning af MR,
v/formanden
Der gives bl.a. en status på arbejdet med den evt. sammenlægning.

Formanden orienterede om den udarbejdede af annonce vedr.
menighedsmøderne, hvor han og formanden i Vestenskov-Arninge
deltager. Annoncen indrykkes i Ekstra-Posten primo oktober. Vores
møde afholdes ikke som aftalt tidligere i Langø kirke. men derimod i
Kappel kirke.

8. Placering af gravsten på Langø kirkegård, v/Inge Rasmussen.
Inge orienterer om graverens ønsker, og der besluttes en evt. placering.

Punktet blev udskudt til det kommende budgetmøde i oktober, hvor de to
gravere inviteres.

9. Store G-dag 2020, v/Birgitte Enemark.
Musikken og lydstyrken ønskes diskuteret.

Det besluttedes, at der under spisningen ikke er musik, da det er svært at
tale med hinanden pga. akustikken og musikkens lydstyrke. – Musikerne
kan dermed spise samtidig med alle andre.

10. Fælles julefrokost med Vestenskov-Arninge, v/formanden.
Der ønskes nedsat et arrangementsudvalg, da vi er ansvarlige i år – Tid
og sted: 15.11.19. kl. 18.30 i Vestenskov Sognegård.

Udvalget består af Rigmor Hansen og Ole Munksgaard, der aftaler
indhold mm.

Meddelelser
Præsten
Formanden
Kirkeværge – Kappel
Nøgle til udhængsskab ved kirken.

Fraværende med afbud.
Intet.
Der laves en nøgle til Rigmor Hansen.
Kirkegårdsmuren skal repareres, men da Mureren-på-Langø er gået på
efterlæn skal der findes en anden. Rigmor H. kontakter en anden murer.

Kirkeværge – Langø

Kirkereparationerne er afsluttet, men vi afventer tømreren m.h.t. net under
klokkestablen samt andre mindre ting.

Kontaktperson

Intet.
Fraværende pga. sygemelding.

Personalerepræsentant

Kloakering ved præstegården blev omtalt, men MR har fået udsættelse til

klokkestablen samt andre mindre ting.
Kontaktperson
Personalerepræsentant
Præstegårdsudvalg
Kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg

Kirkebladsudvalg
Webmaster
Rudbjerg menighedspleje
Andre
Eventuelt
Dato for næste møde

Intet.
Fraværende pga. sygemelding.
Kloakering ved præstegården blev omtalt, men MR har fået udsættelse til
sidst på året pga. usikkerhed om præstegårdens fremtid.
Intet.
God tilslutning til sangaftenerne på Langø hen over sommeren.
Arrangement om Siriuspatruljen 26.10 blev omtalt. Der udarbejdes en
pressemeddelelse af Rigmor H.
Der afholdes møde 08.10.19. hos Henrik Gade.
Vi skal have styr på, hvem Steen Bahnsen skal fremsende faktura til.
Der blev orienteret om møde med webmasteren.
Kassereren gennemgik regnskab for høstfesten.
Intet.
Gina M. Heiden - suppleant i Kappel - har meddelt, at hun ikke længere
har løst sognebånd til pastoratet.
Formanden aftaler en mødedato med regnskabsføreren i uge 43 eller 44

