Mødeindkaldelse

Dato: 15 august 2018

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

Sted: Drejø Kro kl. 0900
Fraværende:

Blad nr.
18-2018

ALS fraværende. IM Indkaldt
som suppleant

Regnskabsfører: Benny Rasmussen. Deltager til dette møde.
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
•

Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)
Godkendt

•

Godkendelse dagsorden. (Alle)
Nyt punkt: Honorar til menighedsrådet før eventuelt
Godkendt

•

Gennemgang af kvartalsregnskab. (BR)
Kvartalsregnskabet gennemgået
Omdisponering af de 50.000 kr der blev afsat til Drejø kirkes sokkel til en kirkesti fra lågen til
kirkedøren. Formanden sender en ansøgning til provstiudvalget.
HH og UW indhenter 2 tilbud til kirkesti på Drejø kirkegård. Fremlægges på mødet i
oktober. Under evt. snakker vi om ideer til udformning af selve stien. Vedrørende
kirkeklokke på Skarø: Der er kommet afslag fra Augustinusfonden. Men på MR mødet i
oktober tager vi stilling til og beslutter, om vi har overskydende midler for i år,som kan
bruges til hjælp til den nye klokke. Benny orinterede om det nye lønsystem, der volder
mange problemer. Og på grund af det ekstraordinære arbejde og arbejdspres, har BR
indsendt en ekstra regning på 7.000kr plus moms. Formanden har attesteret den til betaling.

•

Provstesyn 28/8 2018.(JOM)
Provstesyn 28.8. 8.45 på Drejø. Deltagere er Per Aas, Hanne Eckmann, arkitekt, formand
,næstformand, de respektive kirkeværger og graver. Ejlif deltager som kirkernes
bygnigssagkyndige, han indkaldes af HH. Præstegården gennemgås grundigt.
Kirkeværgerne laver en liste over hvad der skal laves på kirkerne.
Morgenkaffen drikkes i præstegården. UW og HK bestiller hos købmand og arrangerer den
i præstegården. Frokost på Skarø.

•

Temadag for personale og menighedsråd.(HK/ALS)
Temadag for ansatte og samarbejdspartnere m ægtefæller. d 14.september
Kirkegårdslederen på Assistens kirkegård i Nyborg viser rundt på de to kirkegårde fra kl 1113 Byvandring senere. Afg. Drejø 8.45. afg. Skarø 9.15 ALS UW HK arrangerer

•

Nyt fra kirkeværge Drejø. (HH)
Farveprøver til kirkedøren er under udfærdigelse. Kirkedøren males på stedet. kirkelågerne
males på malerens værksted. Der indhentes tilbud på afhentning og maling af lågerne. Det
nye halvtag skal beklædes på forsiden med planker og det hele males. Tilbud fra Jonas på
næste møde. I forbindelse med sikring af gravsten, (lovpligtigt), har stenhuggeren set på de
forskellige sten på kirkegården der skal sikres. Han har meget travlt med sikring af sten, og
derfor anbefaler han et rullende værksted, der arbejder specifikt med sikring af gravsten. Vi
får tilbud på sikring af 8 sten, og opmaling af 2 sten.Gravmindegruppen mødes inden
provstesynet og diskuterer økonomi og sikring. Susanne Wagner kirkegårdskonsulent
kontaktes evt i forhold til sikring. HK indkalder resten af gruppen til møde mandag d. 20.
august.

•

Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)
Kirkelåger og kirkedør samt døre, vægge og lofter i graverbygningen er malet. Den
afskallede maling inde i kirken er ligeledes malet. Malerarbejdet er nu afsluttet.

•

Nyt fra kontaktpersonen. (JOM)
JOM har modtaget en mail om, at korset på fællesgraven står løs. UW oplyser at det vipper
i stærk blæst , men at stenhuggeren forsikrer, at det IKKE kan vælte. UW vil forsøge at sikre
det yderligere med en 2-komponent lim.Falck eftersyn: hvert år har Falck et eftersyn ved
begge kirker. JOM har fået ændret adresserne på formand og kirkeværger, og attesteret
regningen. Ebbe har meldt fra til sine organistjob frem til november. I den forbindelse har vi
organistvikarer fra Svendborg

•

Nyt fra formanden.(JOM)
Præstestillingen: 45% til sognet 55% til kirkernes skoletjeneste. Der er ikke bopælspligt.
Orinterende møde for MR i Bregninge præstegård d. 6.september kl 16.00 Indstillingsmøde
på Stiftskontoret d.25. september kl 13.00 Udskiftning af præstens pc i præstegården er
udskudt et år.Folkekirkens net er atter tilmeldt. Navne og adresser er udskiftet. Der kar
været rod i blad nr.systemet, det er nu blevet rettet til 18-2018

•

Kommende arrangementer(Alle)
Høstgudstjenester: Drejø lørdag d.6.oktober kl 14.00
Skarø d.7.oktober kl 14.00 m. efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.

•

Næste mødedato 19 september
19. september kl 9.00 på kroen
Honorar til menighedsrådsmedemmer
Formanden foreslår, at næstformanden får et skattefrit vederlag for i år på 3.700 kr. Et enigt
MR tilslutter sig. På grund af formandsskifte midt i perioden, deler den afgående og den
nuværende formand det aftalte formandshonorar mellem sig. Budgetsamråd i Fredens kirke
d. 29. august kl 19.00

•

•

Eventuelt
Kirkestien: En kørevenlig sti, hvor en rollator, kørestol og lignende kan køre Evt fliser der
omkranses af chausse sten.
Ordstyrer: JOM Referent: HK

