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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 16 januar 2019
X

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

Blad nr.
23 - 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. Vejkirker, Grøn kirke og Sydfynske kirker. (JOM)
Vi vil fortsat være med i de tre folderne. (UW) og (JM) gennemgår de punkter i Grøn
Kirkes betingelser, der skal opfyldes for at være med. (25 ud af 48 skal opfyldes)
4. Status på Præstegården. (Alle)
Præstegården er malet, gjort hovedrent og foreløbig indrettet til MR møder,
sangaftener og foredrag. Præstegården bruges under ansvar, og der skal ryddes op
efter brug. 2 tilbud på borde og stole indhentet samt et lokalt tilbud fra Møbelsnedker
Hanns Haenel på et bord og10 stole. Stolene skal polstres hos en møbelpolstrer i
Svendborg. MR vælger det lokale tilbud, (UW) og (HK) er bindeledet til
møbelpolstreren. MR planlægger forskellige udstillinger i præstegården, derfor
sættes der en skinne op ved loftet, så billeder kan hænges op uden at ødelægge
væggene. Vi efterlyser forskelligt fotomateriale til en collage, der viser livet i
præstegården og i kirkerne gennem de sidste mange år.
5. Status på præstestillingen. (Alle)
Stillingsbeskrivelsen læst op, et enigt MR tilslutter sig. Stillingen bliver slået op i
præsteforeningens blad og på Stiftets hjemmeside.
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6. Aktiviteter. (HK)
Foredrag i præstegården med Annelise Ballegård ’Clausens Hus’ som et springbrædt
til en læsekreds. Dato ikke fastsat. Foredrag med Thomas Aallmann, præst på Thurø
kombineret med åbent hus i præstegården d. 29. marts kl.15.30 Menighedsmøde d.
26. april. i præstegården kl. 16.00 Sogneudflugt d. 26. maj.
7. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)
Korset på fællesgraven repareret og sat op. De løse gravsten på kirkegården skal
sikres. HK kontakter Per Aas i forhold til de sten der indgår i lapidariet. Lågen ved
indgangen males hvid. JM sender den til maleren. Gangsti. Et tilbud er modtaget, et
andet afventes.
8. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) Alle gravsten på kirkegården er nu sikret. I lapidariet
er stenene lagt ned. Den nye kirkeklokke ventes færdig og klar til brug til påske. 1.
rate er betalt. Den gamle klokke sættes i et klokkehus, der placeres på kirkegården
mod nord ved lapidariet. Møbelsnedker Arne M Hansen konstruerer og bygger
klokkehuset. Der søges om 8.000 kr. til dette projekt, som MR godkender
9. Nyt fra kontaktperson. (JOM)
Personalekonsulenten i Svbg. Provsti, menighedsrådets repræsentant, har indkaldt til
møde d. 1.2. ang. medarbejderes arbejdsbeskrivelser og ansættelskontrakter.
Graveren på Skarø er ikke omfattet af overenskomsten, da hun har for få timer. MR
tilslutter sig at (MJ) får en lønstigning, så den stemmer overens med de andre
overenskomstansatte. (UW) fik pr 23.11. 2018 opsynspligt på præstegården, hun får
derfor tilført en time ekstra. (UW) har en lovpligtig MUSsamtale.
10. Nyt fra formanden. (JOM)
Reception mandag d.18. 1. i folkekirkens tværkulturelle samarbejde. Biskoppens
Nytårskur torsdag d.24. 2. Julehilsen fra biskoppen. Foredrag om arbejdsglæde
d.19.2. Temadag ’Hvem ejer gudstjenesten’ d. 23.3. Konference i Odense, ’Hvordan
bruger vi kirkerummet nu og i fremtiden’ d.27.2. i Odense
11. Næste møde dato
12. 20.2. Benny kommer
13. Eventuelt.
Ordstyrer: JOM
Referent: HK

