Langebæk Pastorat

Fællesmøde

Fællesmøde i Langebæk Pastorat
9. februar 2022
I Stensved sognegård
Tilstede
Stensby: Thomas, Peter, Henning, Sonja, Ole, Morten,
Kalvehave: John T., Hanne, John A., Jørgen, Kasper (via Google Meet), Pernille
Mern-Ø. Egesborg: Zwanita, Flemming, Pia
Præster: Alex, Karin
.)
Afbud: Anne-Marie Jakobsen (Mern-Ø.), Ole Thorsen (Mern-Ø.), Christian Juil (Mern-Ø
Referent: Morten (Stensby)
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Dagsorden
Formalia

Fremlæggelse af de tre scenarier, vi har
på dette tidspunkt:
A. Istandsættelse/renovere
Præstegården i Langebæk
(Peter L.)
B. Bygge en ny bolig (placering ? /
ved siden af Kalvehave kirke)
(Peter L)
C. Køb af ny bolig (placering ? /
Stensved?) (Flemming K.

Referat
Der blev gjort opmærksom på at nærværende
fællesmøde, mangler vedtægter og
forretningsorden. Bl.a. punktet om skriftlig
afstemning blev debatteret. Vedtægterne som
er vedtaget hos Stensby og Kalvehave benyttes
i dette møde, da det er standardvedtægten.
Punkt 2 ændres til afstemning.
A. Peter L. (Stensby) har sendt det
materiale rundt som er modtaget ang.
Renovering af præstegården. Der er
kommet nogle referater fra
provstiudvalget, som siger at der er
bevilliget anlægsbevilling til renovering
af præstegården, samt at det samtidig
er nævnt at et salg kan komme på tale,
hvis Kalvehave og Stensby
menighedsråd kan blive enige om
dette. Fællesmødet skal stemme om
følgende: A: Den eksisterende
embedsbolig skal renoveres eller B:
skal der anskaffes en anden
tjenestebolig. For A stemte følgende:
Kasper Jørgensen, John Thøfner, Hanne
Haarby, John Andersen, Jørgen
Mortensen, Pernille Pock, Henning
Lunddorff. For B stemte følgende:
C Peter Lyhnard, Ole Lumholt, Flemming
Knudsen, Thomas Carlsen, Pia Olsen,
Zwanita Reinders, Sonja Andersen,
Morten Lind.
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Pernille Pock: Det er mærkeligt at man
tager en beslutning og får bevililget et
beløb og så ændre beslutningen.
John Thøfner: Det er et mudret flertal
og det er et trist resultat af
afstemningen.

Jørgen Mortensen: Det er dårligt at vi
ikke har kunnet være før i gang. Det er
meget ærgerligt. At sognegården er
blevet lejet er også betænkeligt.
John Andersen: Trist at skulle afhænde
præstegården, det er en del af vores
kulturarv. Bekymret for udviklingen.
Trist at Kalvehave bliver efterladt på
perronen.

Kasper Jørgensen: Stensbys 5 stemmer
for at afhænde præstegården, hvorfor
er det ikke kommet på banen før'nu?
Ole Lumholt svarer at det ikke har
været hemmeligt at Stensby har været
for at afhænde præstegården og finde
et alternativ. Thomas Carlsen
kommenterer: Det er ærgerligt at
afhænde, men ved mødet sidste år blev
tingene ikke sendt til afstemning men
besluttet med konsensus.
John Thøfner: Var det en ide at spørge
den kommende provst om hvor
vedkommende vil bo?
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Afstemningsresultatet: Forsamlingen
er bekymret over at afstemningen faldt
ud med så snævert et flertal. De 3
menighedsråd skal bede provst Jens
Elkær specifikt orienterer biskoppen
om dette.
Afstemning
Se under punkt 1
Fælles præstegårdsudvalg (p.t. er der 3 De nuværende præstegårdudvalg for Stensby
medlemmer fra hver menighedsråd i de og Kalvehave, fortsætter som
to præstegårdsudvalg)
"forretningsudvalg'' med Peter Lyhnard som
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Ting vi skal tage med i hver vores
r
menighedsråd (og derfor ikke beslutte
d. 9.febr.):
• Vedtægter til fælles pastorat
• Skal de to\ ·,ræstegårde ligge i en
kirkekasse fremover, eller
vedbliver det på den eksisterende
måde
• Brug af Sognehus Stensved og
finansiering af brug
• Fælles præstesekretær;
nuværende aftale skal formelt
opsiges, ny aftale indgås.
• Fælles kalender vedr. aktiviteter
og præsterne
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Evt.

les til
fungerende formand, indt il vi kan sam
næste fællesmøde for at træ ffe endelig
beslutning om udvalg og andet som skal
Mandag
besluttes. Næste fællesmøde bliver:
negård.
den 7. marts klokken 19 i Stensved sog
ker til
Zwanita sender dagsorden ud og øns
denne sendes til Zwanita .
• Udsat t il næste fællesmøde .

giver os
Der er taget en beslutning i dag, som
en del a ejde i fremtiden.
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