Vestenskov-Arninge Menighedsråd
Ordinært Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Mødedato: Tirsdag den 26. november 2019 Tilstedeværende: Klaus Heun, Bøje Andersen, Karl
Hansen, Arne Larsen, Lisbeth Jensen
Sted: Vestenskov Sognegård , Læsøvej 8
Klokkeslæt: 19.00 – 21.10
Fraværende: vikarierende sognepræst Henrik Gade
Jensen, Per Bugajski, medarbejderrepræsentant

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

0.) Velkomst og sang.

Salme nr.2 ” Lover den Herre, den mægtige konge med ære...

0.) Godkendelse af dagsorden, godkendelse af referat fra forrige møde
Valg
Kandidaternes godkendelse

Begge godkendt, dog rettes: I referat stod fejlagtigt fælles møde, sidste
møde var et ordinært møde.
Alle kandidater modtager genvalg, se referat af 13.november 2018

1. a) Kvartalsrapport v. Hans Erik

Kvartalsrapport 1.1.2019 til 30.9.2019 fremlagt, ingen afvigelser

1. b) Regnskabs erklæring

Regnskabserklæring dateret 10.september 2019 underskrevet af
formand og kasserer og samme dag fremsendt til Lolland Falster Stift,
pr. mail

1. c) Besvarelse af bemærkning i
Revisionsprotokollat

Besvarelse af bemærkning i Revisionsprotokollat til Årsregnskab for
2018 – MR har behandlet protokollatet og har følgende bemærkninger
til:
Punkt 11
taget til efterretning
Punkt 12
taget til efterretning
Punkt 13
taget til efterretning
Punkt 14
taget til efterretning.
Protokollatet blev godkendt

1. d) Den uafhængige revisors
revisionspåtegning (erklæring)

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (erklæring) tages til
efterretning.

2 .) Arninge kirke v/ Klaus Heun Bøje P. Andersen og graver Per
Bugajski

Apsis i Arninge slår revner. Vedr. undersøgelse af omfanget er der
kontaktet tre firmaer, 1. Bertelsen og Severing pris kr. 111.000 for
projektering inkl. Scanning samt kr. 5000 for forundersøgelse 2. Keld
Abrahamsen pris for forundersøgelse kr. 10.000 3. Friis Andersen
Arkitekter pris kr. 25.000 for projektering. Klaus vil underrette så snart
de tre tilbud kan sendes frem til Provstiets udtalelse.
Gravstens sikring er så godt som afsluttet, og derefter skal Provstiet
underrettes.
Opmåling af kirkegården fra tidligere skal på anfordring fremsendes til
Provstiet
Klaus undersøger til næste møde betingelser for Fonden: Mortensen og
Frederiksens udgift til gravstedsvedligeholdelse
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3.) Vestenskov kirke & Sognegård v/
Karl Hansen og graver Per Bugajski

Lolland kommune er igen rykket for landzonetilladelse for det nye
depot
Som nævnt i den nyeste synsrapport er der behov for at maleriet i
altertavlen skal renoveres. Klaus har en kontakt til firmaet Nordisk
Renovering. Klaus går videre med en besigtigelse.

4.) Sammenlægning af Kappel-Langø
MR med Vestenskov-Arninge MR v
Klaus Heun

Gravstens sikring og opmåling, som punkt 2 . Arninge kirke
Menighedsrådet foreslår det nye navn til Sydvestlollands
Menighedsråd, Sydvestlollands pastorat, Klaus sender forslaget til
Kappel-Langø

5.) Kontaktperson v/ Arne Larsen

Intet til referatet

6.) Kirkegårdsudvalg v/ Bøje P.
Andersen og Karl Hansen
7.) Kirkebladsudvalg v/ Lisbeth
Jensen
8.) Aktivitetsudvalg v/ Bøje P.
Andersen og Karl Hansen

Intet til referatet

9.) Rudbjerg Menighedsplejen v/ Karl

Næste møde i januar
Julekoncerten 20/12, Lisbeth køber annoncering.
Der er tilmelding til risengrød d. 8/12.
Opgaver til den 5/1 fordelt. Det er aftalt at vi synger lidt sange i
sognegården.
Næste møde i udvalget den 15/1-20
Næste møde er den 27. nov. Her er spiredagen også på dagsorden

Hansen og Klaus Heun

10.) Meddelelser og eventuelt

11.) Kommende MRmøde datoer
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-Takser fra Provstiet, Klaus finder det for omfangsrigt, kunne det være
mere simpelt
- Tilgodehavender – menighedsrådet blev enige om at Klaus skal rykke
pr. brev
-DAP , Klaus orienterede og Hans Erik bekræftede at DAP er ajourført
- Orientering om Valg 2020
- Jagtgudstjeneste, enighed om at det kan være en hverdag i 2020
- Klaus køber en velkomstbuket til præstevikaren til den 1/12
-Orientering om hjemmesiden, punktet tages med ved næste
fællesmøde, de brugte domænerettigheder skal sikkerhedskopieres
26-2-2020 kl. 19:00 –
Fællesmøde ændres til 18.02 pga Provstiudvalgsmøde den 3.marts 2020
– sager til behandling skal være afleveret 10 dage før mødet.

