Fælles Mr møde for Kappel-Langø
Vestenskov -Arninge
Dagsorden og beslutning
Mødedato: den 24. Februar 2020
Sted: Vestenskov Sognegård , Læsøvej 8
Klokkeslæt: 19.00 – 21.10

Tilstedeværende: Klaus Heun, Bøje Andersen, Karl
Hansen, Arne Larsen, Lisbeth Jensen, Ole
Munksgaard, Kirsten Vaaben, Inger Rasmussen,
Rigmor Hansen, Birgitte Enemark,
vikarierende sognepræst Henrik Gade Jensen, Per
Bugajski, medarbejderrepræsentant

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1) Velkomst og sang.

Ole byder velkommen, og vi synger Sig månen langsomt hæver.

2 ) Godkendelse af dagsorden, godkendelse af referat fra forrige møde
3. Biskoppens tanker om
pastoratsammenlægning m.m.
4. status for sammenlægning af
menighedsrådene
5 MR valg 2020
6. kommende fælles aktiviteter og
arrangementer
7. status på hjemmesiden og
samarbejdet med webmaster
8. synliggørelse af vores gudstjenester
i medierne
9. problemer med Arninge kirke

Begge godkendt
Brev fra Biskop af 31.1 var sendt ud med dagsorden, og blev drøftet,
Rådene er enige om at fortsætte den nuværende pastorat opdeling , og
ser positivt på biskoppens henvendelse, ligesom vi ser frem til at
spørge ind til detaljerne i den kommende møderække om ansættelse
Vi afventer fortsat godkendelsen af sammenlægningen

Ole orienterende omkring datoer og den nye valgform, samt øvrige
forhold. Det blev besluttet at Ole ansøger om en 2 årig valgperiode.
Klaus efterlyser fornyelse. Beløb pr. koncert (julekoncert) og
kommende samarbejde m. Gloslunde blev drøftet, så der var lidt til
udvalget.
Opdateringerne er lidt mere omfangsrige end forventeligt , Ole skriver
til webmaster for at få præcisering
Henrik vil opdaterer sogn.dk for Kappel / Langø, så gudstjenesterne
kommer med i aviserne også.
Klaus orienterede om den kommende projektering vedr. apsis i
Arninge

Omkostninger til Overvågning er undersøgt
10 sikring af kirkerne og øvrige
bygninger mod indbrud
11 Klimaændringer og nedbringelse af Arne orienterede om et leasing tilbud af varmepumpe som kan
erstatte oliefyret til sognegården. Hvis der ingen olie er, er det mindre
co2 udslip
12 evt

Underskrifter

Ole Munksgård
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attraktivt for tyveri.
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