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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 20 Februar 2019
x

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

Blad nr.
24 - 2019

Sted: Drejø præstegård
KL 9.00
Fraværende:

Regnskabsfører: Benny Rasmussen deltager i 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.

Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle) …..Tidspunktet på foredrag om
arbejdsglæde rettes fra d. 19.2 til d. 21.2. Der er vedhæftet et billede på bagsiden af
referatet af Lapidariet på Skarø.
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)…..Godkendt
3. Års regnskab 2018 fremlægges i udkast. (BR)…..(BR) gennemgår det fremlagte
udkast til årsregnskab 2018. Der er brugt 838.203 kr. på driftsrammen af indtægten på
1.000.000,00 kr. hvilket resulterer i et overskud på 162.000, dette skyldes at der i
forhold til budgettet er sparet på bygninger, inventar og materialer, på løn og honorar,
og på kirkelige aktiviteter udover lønnen. Provstiudvalget ansøges om brug af de frie
midler til anlæggelse af en kirkesti. Evt. ændringer til udkastet af regnskabet skal
være BR i hænde senest d. 6.3. Der er budgetsamråd i slutningen af marts, og til MR
mødet i maj kommer BR med det endelige budgetforslag. En ny regnskabsinstruks
for kirkekasser skal revideres, og bilag skal udfyldes. Underskrives på næste møde
og indsendes til provstirevisoren.
4. Status på præstestilling og præstegård. (JOM)…..Lisbet Torp er konstitueret til
udgangen af 2019 i en 30% præstestilling. Sammen med Per Aas kommer hun til et
møde med MR og de ansatte fredag d. 15. 3. fra kl. 9.00 til kl. 13.00. Der vil være et
oplæg fra Per med en præsentation af Lisbet, og gudstjenester skal planlægges.
Sammen med Per Aas gennemgår vi de forskellige projekter på kirkegården, og de
endelige beslutninger om disse tages denne dag. Fyns stift afholder Lisbets løn og
rejseudgifter. Lisbet Torp kommer til åbent hus fredag d. 29. marts og hilser på. Alle
er velkomne. UW laver opslag om Åbent hus og foredrag. Stolene er færdige til næste
møde. Belysning: 2 PH lamper, skinne i loftet monteres. UW JOM ALS HK har mandat
til indkøb af de resterende møbler og husgeråd til præstegården.
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5. Grøn kirke. (ALS/JOM)…..UW er kontaktperson. Skemaet udfyldt, spørgsmål/tjekliste
besvaret, og både Skarø og Drejø opfylder betingelserne for at kunne kalde sig grøn
kirke.
6. Aktiviteter. (HK) Vi starter litteraturkreds med Annelise (Clausens Hus) til efteråret.
HK får mandat til at finde musik til festugen. UW og HK har programmet til
sogneudflugten klar på næste møde. Indvielse af den nye kirkeklokke på Skarø
palmesøndag d. 14.4. med gudstjeneste kl.14.00 med efterfølgende sammenkomst i
forsamlingshuset. ALS og JOM arrangerer og inviterer. Opslag, Drejø Posten og
webmail. Kirkekoncert på Skarø d.11. august. ALS får mandat til at arrangere
koncerten.
7. Sejlergudstjenesten. (JOM)…. Vi har modtaget et brev fra Gammel Havns bestyrelse i
forhold til afvikling af sejlergudstjenesten i fremtiden. UW, HK og Lisbet Torp holder
et møde med Gammel Havn om, hvordan den praktiske del af sejlergudstjenesten i
fremtiden skal afvikles: Hvem der står for hvad, og hvad gør vi i tilfælde af dårligt vejr
etc. Sejlergudstjenesten er en fin afslutning på festugen, som vi skal støtte op om.
8. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)….JM bestiller maler til kirkegårdslågen, (max beløb
15.000 kr.) JM og HH ser på indkomne tilbud til kirkestien. Stolpen til den hvide
havelåge i præstegårdshaven er ved at blive malet. Projektbeskrivelse af kirkesti,
stendige og lapidarium udarbejdes af JM UW HK, som vi derefter gennemgår med
JOM
9. Nyt fra kirkeværge Skarø…… (ALS) Klokken er færdig, sendes fra Holland i morgen.
Den er klar til indvielse palmesøndag d.14.april. Klokkestablen bliver måske færdig til
denne dag.
10. Nyt fra kontaktperson. (JOM)….. Referatet fra mødet med personalekonsulenten deles
rundt og læses igennem. Et enigt MR har besluttet at UW får en ekstra time for opsyn
med præstegården, således at hun nu har 20 timer. Tillægget underskrives i dag.
Charlottes ansættelsesbevis er blevet opdateret, og tillæggene er skrevet ind i
ansættelsesbeviset. Mettes ansættelsesbevis er blevet opdateret og nutidigt, således
er hun bedre stillet med det nye bevis. Et enigt MR beslutter at Mette får det nye
ansættelsesbevis
11. Nyt fra formanden.(JOM)….. Indkommen post sendt rundt til orientering, bl.a.
temadage og kursusprogrammer. 2 skilte er modtaget fra en britisk organisation om
krigergrave. Skiltene er meget store. En endelig beslutning om de skal sættes op på
kirkegårdene tages på næste møde.
12. Næste møde dato. 13. marts 2019
13. Eventuelt.
Ordstyrer: JOM
Referent: HK

