Kappel-Langø menighedsråd
Indkaldelse og referat fra menighedsrådsmøde
Mødedato: 14. marts 2017
Sted: Konfirmandstuen, Kappel
præstegård

Tilstedeværende:
Sognepræst Janne Svensson, Ole
Munksgaard, Rene Liljedahl, Inge Lise Palm,
Rigmor Hansen, Ib Walbum, Gert Larsen,
Tom Black, Gina Heiden og Birgitte Enemark

Klokkeslæt: 18.30
Fraværende:

Dagsordenpunkt:
1. Velkomst og sang.

769 sig månen langsomt hæver

2. Beslutning vedr. honorarer for div.
tillidsposter i MR. v/formanden – se bilag

MR beslutter enstemmigt at vedtage de
gældende honorarer som er forhåndsgodkendt af
provstiudvalget for perioden 2016-2020.
Formand for betalt telefon og internet og
webmaster for betalt internet.

3. Regnskab for 2016 v/kassereren

A: Kvartalsregnskab for 4 kvt. 2016 blev
gennemgået og taget til efterretning
B: Menighedsrådet gennemgik og godkendte
regnskab 2016, som er stemplet:
Kappel-Langø Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
27699219, regnskab 2016. Afleveret d. 09-032017 17.47

4. Besøg af arbejdstilsynet på de to
kirkegårde v/ formanden og graver Gert
Larsen. – se bilag
Der ønskes en beslutning af det videre forløb.

De fredede gravsteder er MR ansvar.
De private gravsteder.
Legat gravstederne: Der sendes brev ud.
Graver Gert Larsen og Formand Ole
Munksgaard udarbejder en skrivelse indenfor en
måned.
Sakskøbing-Maribo stenhuggeri kontaktes.
I fremtiden kun sokkelsten der er godkendte

5. Status på manglende opkrævninger af
obligatoriske legater samt manglende
udsendelse af regninger vedr. Langø kirke.
v/formanden og Gert Larsen.

Alle opkrævninger på obligatoriske legater er
udsendt.
Alle manglende regninger er udsendt.

Der er ønskes en status for ovenstående.
6. Præstegårdssyn 2017.
Fastlæggelse af dato samt aftale om tidspunkt
for aflevering af inventarliste for præstegården.

Provsten kontaktes ang. Dato.
Inventarlister er lavet.

7. Opsamling på fælles MR-møde med
Vestenskov-Arninge

V-A-MR har sendt menighedsrådenes beslutning
om gudstjenestefrekvens B til godkendelse hos
biskoppen.
Vi gennemgik referatet.

8. Status på fugtskader i præstegården. v/
kirkeværgen

Fugtskaden i præstegårdskøkkenet er standset og
gulvet i køkkenet ses der på i forbindelse med
præstegårdssynet.
Manglende fuger ses der på, ved
præstegårdssynet.

9.Fjorddag
A: Brug af Langø Kirke
B: Tilskud til leje af borde og stole

Det er godkendt at der spilles stille musik i
Langø kirke under Fjorddagen.
Langø kirke skal være åben som vejkirke.
MR giver tilsagn til tilskud på ca. 500 kr.

10. Meddelelser:
Præsten:

Familiebibelen kommer i nyt oplag til foråret
2017.
Efteruddannelse 72c: 11/9-2017 - 16/9-2017.
Præstepraktik 6-8 oktober 2017.
Den røde tråd i gudstjenesten.
Radonmålere har været sat op i præstegården og
er nu afhentet.

Kontaktperson:

MUS-samtaler er afholdt.
Kirkesangbogen må indkøbes i et eksemplar.
Info om inspirationsaften med fokus på
frivillighed i folkekirken.

Kirkeværge – Kappel:
Kirkeværge – Langø:

Regnskab for Store G-Dag er forelagt.
Langø kirkegård er ved at blive beplantet.
Webmaster har ændret serverudbyder til TDCHosting.

Personalerepræsentant:

Firmafrokost for Kappel og Langø kirkes
personale + afløsere og præsten er blevet
godkendt.

Præstegårdsudvalg:

Afventer syn dato fra Provst Bjarne Madsen

Kirkegårdsudvalg:

Intet af bemærkninger

Aktivitetsudvalg:

Forslag til foredragsholder Salmedigter Hans
Anker Jørgensen.
Opfordrer MR til at komme med ideer.
Sanggruppen ”Langø synger” vil gerne afholde
en salmesangs eftermiddag i Langø kirke i
sommeren 2017, 19. juni 14.30-15.30.
Der kommer et indslag til kirkebladet
fra ”Langø Synger”.
Nakskov damekor
møde den 23. marts 2017 kl. 19.00 i Kappel
præstegård.

Kirkebladsudvalg:

Møde den 30. marts 2017 kl. 19.00 Gloslunde
præstegård.

Rudbjerg menighedspleje

Årsmøde generalforsamling den 16. marts 2017
kl. 19.00 i Vestenskov sognegård.

Andre:
11. Eventuelt:
12.Dato for næste møde:

Underskrifter:

31. maj 2017 kl. 18.30 i Kappel Præstegårdssyn
Kage medbringes af Ib Walbum

