Kappel-Langø menighedsråd

Mødedato: 19.05.2020
Sted: Langø kirke og Kappel præstegård
Klokkeslæt: 17.30

Dagsordenpunkt:

Tilstedeværende: Tom Blak, Henrik Gade
Jensen, Gert Larsen, Anna Petersen, Kirsten
Våben, Rigmor Hansen, Inge Rasmussen,
Birgitte Enemark og Ole A. Munksgaard
Fraværende: Ingen

Konklusion:

1. Velkomst og sang. Nr. 725
Det dufter lysegrønt af græs.
2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Opfølgning på referat af 24.01.20
(Fælles MR) og 23.04.20

Intet

4. Forslag om reduktion i
urnegravsteder i urnehaven syd for
graverhuset i Langø. v/Birgitte
Enemark.

To rækker i nord-sydgående retning i urnehaven samt en række i
samme i øst-vestgående retning reserveres til Lapidarium eller
andre anlæg.
Urnegravsteder nr. 150-197 bibeholdes.

- Punktet er udskudt fra sidste møde. Birgitte fremlægger et udkast til en plan.

5. Hjemfaldne gravsteder v/ Inge
Rasmussen.
Hvad gør vi generelt fremadrettet på de
to kirkegårde med hensyn til hjemfaldne
gravsteder?
6. Genåbning af kirkerne og kirkelige
handlinger v/Henrik Gade Jensen.
Der gives en orientering på baggrund af
sidste nyt fra Kirkeministeriet.
7. Økonomi v/Tom Blak
- foreløbigt budget 2021
- provstibemærkning for 1. kvt. 2020

8. Kirkegårdsmuren i Kappel
v/Rigmor Hansen.
Der er behov for en reparation. Status
og beslutning.
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Gravsten på hjemfaldne gravsteder fjernes og de efterladte får
mulighed for at vælge mellem følgende: 1) Om de vil overtage
stenen, 2) Stenen placeres i lapidarium eller 3). Stenen destrueres.
Hjemfaldne gravsten placeres på gravstederne nr. 23-32.
Gravstederne 37-40/57-60, 75-78/83-86 og 97-100/125-128
indrettes til ”park” med bevoksning og bænke og græs (97-100)
Der er kommet detaljerede retningslinjer for en kontrolleret
genåbning. Der holdes gudstjenester fra Kr. Himmelfartsdag i
kirkerne.

Årsbudget 2021 som er stemplet: Kappel-Langø Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 27699219, Budget 2021, Bidrag budget
afleveret d. 18-05-2020 14:23, blev gennemgået og godkendt.
Menighedsrådet gennemgik provstibemærkninger for 1. kvt. 2020.
Bemærkninger taget til efterretning.
Vi afventer kirke- og kirkegårdssynet. Forslag til dato 17. juni kl.
10. – Formanden kontakter Arne Larsen.

9. Godkendelse af flytning af urne fra
Langø kirkegård. v/formanden.
MR skal godkende tidligere foreløbig
godkendelse
10. Kommende forpagtning af
præstegårdsjorden samt
præstegårdens fremtid. v/formanden.
Forpagtningen udløber pr. 31.12.20. og
det skal besluttes, hvad vi gør
fremadrettet? Og hvad gør vi med
præstegården?
11. MR-valg 2020. v/formanden.
Vi skal have valgt et par repræsentanter
til den fælles valgbestyrelse, der
tilrettelægger det kommende forløb
sammen med Vestenskov-Arninge.

Flytningen blev godkendt.

12. Kørselsbetaling for MRmedlemmer. v/formanden.
Der ønskes en beslutning om betaling
for kørsel i bestemte sammenhænge. –
Der betales for kørsel i bl.a. VestenskovArninge MR

Det vedtoges, at der fra 1. januar 2020 udbetales kørsel efter
statens tarif.

13. Nyt fra biskoppen vedr. den
vakante præstestilling,
sammenlægning af pastorater samt
forslag til nyt navn på pastoratet.
v/formanden.
Meddelelser

Menighedsrådet foreslår, at pastoratet kaldes ”Rudbjerg pastorat”

Præsten

Orienterede om biskoppens tanker for pastoratets fremtid

Formanden
Kirkeværge – Kappel

Der afholdes møde onsdag den 20. maj kl. 10.00 i Langø mellem
præsten, formanden og graverne vedr. praktiske forhold ved
åbning af kirkerne.
Ingen

Kirkeværge – Langø

Ingen

Kontaktperson

MUS afholdes hen over sommeren

Personalerepræsentant

Intet

Præstegårdsudvalg

Lukning af telefoni

Kirkegårdsudvalg

Intet

Aktivitetsudvalg

Intet pga. Coronapandemi

Kirkebladsudvalg

Intet

Webmaster

Intet
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Menighedsrådet besluttede at sætte præstegårdsbygningen og
præstegårdsjordene til salg. Formanden kontakter provstiet for det
videre forløb.

Formanden blev udpeget

Rudbjerg menighedspleje

Intet

Andre

Intet

Eventuelt

Intet

Dato for næste møde

22.09. 2020 kl. 17.30 i Vestenskov Sognegård

Underskrifter:
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