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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 13 Marte 2019
x

Følgende har mødepligt:
Hanns Haenel (HH)
Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)

Blad nr.
25 - 2019

Sted: Drejø præstegård
KL 9.00
Fraværende:

Regnskabsfører: Benny Rasmussen.
Følgende har ikke mødepligt
Suppleanter: Inger Margrethe Madsen (IM), Britta Tarp (BT). Marie Henningsen (MH),
Ansatte:
Ebbe Valbjørn, Organist (EV), Charlotte Klinkvort, Kirkesanger (CK), Helle Køster,
kirkesangerafløser (HK), Ursula Weidemann, Graver, Drejø (UW),
Mette Jørgensen, Graver, Skarø (MJ) Preben Sørensen (PVS) Graverafløser.
Inden mødet drikker vi en kop kaffe og ordner i god ro og orden evt. fakturaer og bon´er.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)…. Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)…..Godkendt
3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2018.(JOM)…..”Det endelige årsregnskab for
2018 for Drejø sogns menighedsråd godkendes (CVR 16409928 regnskab 2018
afleveret 06-03-2019 kl. 20.15) Regnskabserklæring underskrevet af formand og
kasserer. Medarbejderindberetning underskrevet af formand og kasserer.
4. Gennemgang og godkendelse af regnskabsinstruks. (JOM)….. Regnskabsinstruks
gennemgået, godkendt og underskrevet.
5. Gennemgang af projekter ved Drejø kirke. (JM.HH.HK.UW.)….. Kirkestien: MR har
ansøgt provstiudvalget om overførsel (fra driftsrammeoverskuddet i 2018) på 100.000
kr. fra de frie midler til en opsparingskonto til brug til kirkestien. Et enigt MR har
besluttet, at vi tager tilbuddet fra Henrik Due til at udføre arbejdet på kirkestien.
Arbejdet sættes i gang når der foreligger et svar fra provstiudvalget. Projektet
kommer til at koste 133.000 kr. incl. moms. Stendiget: På provstesynet blev der givet
30.000 kr. fra synsudsatte midler til reparation af digerne. To tilbud er indkommet på
reparation af stendiget mod nord, fra Ginko og Johannes Madsen. JM er derfor
inhabil i beslutningsprocessen, og han forlader lokalet. Ginkos tilbud er på 32.000 kr.
plus moms. Johannes Madsens tilbud er på 22.000 kr. plus moms. Da vi forvalter
offentlige midler, skal vi tage det billigste tilbud. Arbejdet sættes i gang så hurtigt
som muligt. UW er superviser på projektet og holder opsyn med arbejdet.
Gravmindeprojektet: Der er udarbejdet en beskrivelse af gravmindeprojektet som
gennemgås på kirkegården sammen med Per Aas den 15.3. Derefter vil projektet
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sættes i gang. Der er sat 10.000 kr. af til projektet, UW er daglig leder. Arbejdet sættes
i gang i små etaper, UW laver aftaler efter behov med ekstern arbejdskraft.
6. Kommende arrangementer. (Alle) …..Åbent hus og foredrag d.29.3 i præstegården kl15.30-18.30. Lisbet Torp deltager. Opslag sat op. Menighedsmøde d.26.4. i
præstegården kl. 16.00-18.30. Opslag sendes ud til Drejø, Skarø og Hjortø.
Gudstjeneste med indvielse af den nye kirkeklokke på Skarø palmesøndag d. 14.4. kl.
14.00, hvor biskoppen deltager. Menighedsrådet er vært ved et let traktement i
forsamlingshuset efter gudstjenesten. Sogneudflugt d.12.5. til Vedersø og Lyngvig.
Koncert i festugen d.24.7. med Klezmerduo. Pris 11.500. Sommerkoncert i Skarø kirke
d.11.8. med Ditte Fromseier duo.
7. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)….. Kalken skaller forskellige steder på kirken, skal plet
kalkes. JM kontakter håndværker til opgaven, arbejdet udføres så hurtigt som muligt.
Redskabsskuret skal males. Nyt cykelstativ til kirkens parkeringsplads. JM bestiller
stativer til Drejø og Skarø kirker og til præstegården.
8. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)…..Kirkeklokken sættes op i denne måned. Indvielse
d.14.4. Perlesten bliver lagt ud på kirkegården i løbet af foråret.
9. Nyt fra kontaktperson. (JOM) …..MR og medarbejdere mødes med Per Aas og Lisbet
Torp i præstegården 16.3. kl. 9.00-13.00 Provsten vil bl.a. fortælle om
præsteansættelse og procedurer omkring ansættelse, der laves en gudstjenesteliste
med Lisbet Torp, samt et besøg på kirkegården hvor provsten informeres om de
forskellige projekter, der skal sættes i gang på kirkegården.
10. Nyt fra formanden.(JOM)…..Hvis vi ønsker at blive informeret pr sms el. mail når der
indløber en meddelelse på dap, skal vi hver især selv gå ind på dap’en og bede om
det. På næste møde er der mere information om sejlergudstjenesten. Ansøgning om
omdisponering af 100.000 kr. til kirkestien er sendt til provstiudvalget. Synsrapporten
er endnu ikke modtaget. Budgetsamråd d.27.3. i Fredens menighedshus kl.19.00
Indkommen post om foredrag, møder, arrangementer og biskoppens nyhedsbrev delt
rundt.
11. Næste møde dato. 10. april 2019
12. Eventuelt. Ursula siger tak for den store opbakning til sogneindsamlingen.
Ordstyrer: JOM
Referent: HK
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