Kappel-Langø menighedsråd
Indkaldelse og referat fra menighedsrådsmøde
Tilstedeværende: SP Janne Svensson, Ole
Munksgaard, Rene Liljedahl, Rigmor Hansen,
Ingelise Palm, Ib Walbum, Gert Larsen og Gina
Heiden

Mødedato: 15. august 2018
Sted: Kappel præstegård
Klokkeslæt: 18.30

Fraværende: Tom Nielsen

Dagsordenpunkt:

Konklusion:

1. Velkomst og sang.
Salme nr. 730
2. Godkendelse af dagsorden (Ole)

Godkendt

3. Forberedelse af opstillingsmøde
m.h.p. det kommende MR-valg. (Ole).
Mødets forløb skal aftales, hvem gør
hvad, og hvem genopstiller i givet fald?
Se diverse informationsmaterialer på
DAP.

Det er bekendtgjort i kirkebladet at der er orienterings og
opstillingsmøde 6 september kl. 19.00.
Det skal også annonceres i Ekstra posten og det sørger formanden
for.
Der skal være tavle og kridt.
Ordfører skal vælges, Bjarne Enemark forslås.
Der skal være en der orienterer om reglerne ang. valget.
Formanden byder velkommen.
Kan der stilles et fuldtalligt menighedsråd med 3 medlemmer fra
Langø og 2 fra Kappel vil dette blive valgt, hvis dette ikke er
muligt skal der vælges 5 kandidater fra Langø/Kappel.

4. Kvartalsrapport fra kassereren.
(Ole) – bilag vedlægges.
Kvartalsrapporten er fremsendt til alle
med kommentarer. – Evt. kommentarer
ønskes.
5. Urnenedsættelser som bisættelser.
(Janne)

6. Fælles MR-møde med VestenskovArninge. (Ole)
Punkter til dagsordenen ønskes.

Kvartalsrapport gennemgået af Formanden,
ingen kommentarer

Sognepræsten undersøger om der er noget juridisk i vejen for at
have urnenedsættelser som bisættelser. Hvis dette ikke er imod
ritualet godkender menighedsrådet at der afholdes
urnenedsættelser som bisættelser i Kappel og Langø kirker.
Samarbejde med Gloslunde hvad er status.
Kirkekaffe efter gudstjeneste
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7. Kirkekaffe i.f.m. gudstjenester kl.
09.30.? (Gert/Ole)
Hvad er reglerne? Er det afskaffet?

Der er ikke skrevet noget til protokols

8. Indkøb af PC til graveren i Kappel.
(Gert)
Gert har et ønske om indkøb af en PC.

Menighedsrådet godkender at graver Gert Larsen
indkøber en ny pc.

9. Aktivitetsudvalgets beslutning vedr.
brev i.f.m. Alle Helgens Dag (Ib)

Præsten orienterede ang. den nye persondatalovgivning

10. Forespørgsel fra KFUM-spejderne
om deltagelse med fane i gudstjenesten Godkendt
i.f.m. Nakskov Fjorddage. (Janne)
Meddelelser:
Præsten:

Fibia sætter boks op den 24 aug. i Præstegården.
Der er kommet nye vinduer i havestuen i præstegården.

Formanden
- Klage fra Michael Scheibel,
Kappel

Formanden orienterede om en klage.
Offentlig budget samråd den 22. aug. i Stormarkskirken kl 19.

Kirkeværge - Kappel

Kirkeværge – Langø
- Gravsted nr. 106 på Langø
kirkegård.

Kirkedør og vinduer og øverste af spiret malet.
Kalkning af vaskehus er bestilt, skal kigges på fugt i bryggers,
males vinduer i havestuen udvendigt.
Zinkkiste som skal ligge der de næste 26-27 år.
Kirkeværgen i Langø undersøger sagen ang. legat på 30 år. Det
tages op på næste menighedsrådsmøde.

Kontaktperson
- Afholdt APV for graverne

Orienterede om der er afholdt APV og skal næste gang afholdes
om 3 år.

Personalerepræsentant

ingen kommentarer

Præstegårdsudvalg

ingen kommentarer

Kirkegårdsudvalg

ingen kommentarer

Aktivitetsudvalg

Læsekreds som nyt

Kirkebladsudvalg

ingen kommentarer
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Webmaster

ingen kommentarer

Rudbjerg menighedspleje

ingen kommentarer

Andre

ingen kommentarer

Eventuelt

ingen kommentarer

Dato for næste møde

10 oktober kl. 18.30
Kage: Ingelise

Underskrifter:
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