Kappel-Langø menighedsråd
Indkaldelse og referat fra menighedsrådsmøde
Indkaldelse og referat fra menighedsrådsmøde
Mødedato: 12. november 2019
Sted: Kappel præstegård
Klokkeslæt: 18.30
Dagsordenpunkt:

Tilstedeværende:
Fraværende: Inge Rasmussen (afbud), Tom
Blak (afbud) og Henrik Gade Jensen (afbud)

Konklusion:

1. Velkomst og sang.
Nr. 74. Vær velkommen Herrens år

2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på referat af 28.10.19

Godkendt
Intet at bemærke

4. Evt. usikre gravsten på kirkegårdene. v/
formanden
Såfremt der er usikre gravsten på kirkegårdene, skal
antal og herunder en opdeling af hvilke
gravstedsindehavere, der står til selv at betale, og
hvilke vi mener bliver en udgift for kirkekassen,
indberettes til provstiet. - Har vi problemet?

Gravere og kirkeværger undersøger spørgsmålet
snarest, melder tilbage til formanden.
MR foreslår, at hvis man fremadrettet vælger en
gravsten stående på en sokkel, så er det indehaveren af
gravstedets pligt, at sten og sokkel er fastgjort til
hinanden og opstillet på en sådan måde, at det lever op
til gældende krav. – Sidstnævnte forslag indføjes i
kirkegårdsvedtægterne.

5. GSGroups sporingsenheder. v/formanden
GSGroups sporingsenheder til påsætning af
værdifulde genstande i kirkerne kan købes via
provstiet. Ved et samlet indkøb på 10 stk. er prisen
1.595 kr. pr. stk. - Har vi behov for dette?

MR er ikke interesseret i dette tilbud, da forholdsregler
allerede er taget.

6. Biskoppens Hvidbog. v/formanden
Vi bedes besvare tre spørgsmål fra Stiftet vedrørende:
•
Den generelle stand på kirkebygningerne
•
Har MR arbejdet med ideer om større
arbejder ved kirken
•
Generelle ressourcer i sognet
Fristen for dette er den 25.november 2019. – se bilag

Ad.1.: Kappel: Kirkebygningerne er i fin stand, mens
præstegårdens tilstand er problematisk. MR har valgt
ikke at gøre yderligere ved præstegården, da
præstestillingen er vakant og fremtiden er usikker.
Langø: Kirkebygningen er i fin stand.
Ad. 2.: Ingen ideer om større arbejder i kirkerne i
Kappel og Langø.
Ad. 3.: Bylav, møllelav, strikkeklub, ”Langø synger”,
Nakskov Fjorddage, Mølledag, forsamlingshus i
Langø, bådelav i Langø, Kappel boldklub, Hellig
Trefoldigheds kilde, stendysse i Langø, åben kirke i
Langø, cykelcamping i Langø med shelters og
Menighedsplejen.

7. Menighedsrådsvalg 2020. v/formanden
Der orienteres om det kommende MR-valg.
Valgperioden (2. el. 4. år) skal afklares internt og
derefter aftales med Vestenskov-Arninge.

Formanden orienterede om reglerne og tidsskema for
det kommende MR-valg i 2020. Vi afventer
kirkeministeriets endelige udmelding om valgperiode.
– Valgperioden og navnet for det kommende
sammenlagte MR skal diskuteres med VestenskovArninge på mødet den 18. februar 2020.

8. Referat fra stiftsmødet for gravere og

Menighedsplejen.

7. Menighedsrådsvalg 2020. v/formanden
Der orienteres om det kommende MR-valg.
Valgperioden (2. el. 4. år) skal afklares internt og
derefter aftales med Vestenskov-Arninge.
8. Referat fra stiftsmødet for gravere og
menighedsrådsmedlemmer/kirkeværger v/Birgitte
Enemark.
9. Forslag om reduktion i urnegravsteder i
urnehaven syd for graverhuset i Langø. v/Birgitte
Enemark.
10. Udnævnelse af præstevikar.
Manglende information om udnævnelsen – hvordan
forholder vi os til det?
11. Konstituering af menighedsrådet for 2020. v/
formanden.
Bilag vedlægges

12. Fastlæggelse af MR-møder i 2020.

Formanden orienterede om reglerne og tidsskema for
det kommende MR-valg i 2020. Vi afventer
kirkeministeriets endelige udmelding om valgperiode.
– Valgperioden og navnet for det kommende
sammenlagte MR skal diskuteres med VestenskovArninge på mødet den 18. februar 2020.
Der blev orienteret om mødet i Stiftet om ”Fremtidens
kirkegårde”.
Der blev orienteret om mulighederne for reduktion i
antallet af urnegravsteder. – Punktet tages op på det
kommende MR-møde.
MR er utilfreds med ikke direkte at være blevet
informeret om vikariatets besættelse af provstiet.
MR fortsætter med samme fordeling af poster og
udvalgssammensætning som i 2019. Dog udtræder
Kirsten Vaaben af kirkebladsudvalget, og der er ny
webmaster.
19.03. 2020
03.06. 2020
22.09. 2020
Mødet i november 2020 aftales med VestenskovArninge

Meddelelser
Præsten
Formanden
•
Orientering om brev til provstiet om
sammenlægning af MR
•
Kirkeværge – Kappel.
Kirkeværge – Langø

Ingen
Henvendelsen blev læst op og den behandles af
provstiudvalget 12.12.19, hvor efter den videresendes
til Stiftet.
intet
intet

Kontaktperson
Personalerepræsentant
Præstegårdsudvalg
Kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Kirkebladsudvalg

intet
intet
intet
intet
Fin tilslutning til aftenen vedr. Siriuspatruljen

Webmaster
Rudbjerg menighedspleje
Andre
Eventuelt

intet
intet
intet

Dato for næste møde

intet

intet
19.03. 2020

Underskrifter:

