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Mødeindkaldelse

X

Dato: 23 november 2018
KL 9.30

Mødereferat

x

Sted:Skarø forsamlingshus

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

Blad nr.
21 - 2018

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. Udarbejdelse af mødeplan for 2019. (Alle)
Ti menighedsrådsmøder, et menighedsmøde og et lovpligtigt personalemøde er fastlagt.
4. Aktivitetsplan for 2019. (Alle)
Advents sammenkomst d.14. dec. 2018 I Drejø forsamlingshus’ lille sal. Nytårskoncert på
Skarø d. 6. januar. Sogneudflugt d. 26. maj. Koncert på Drejø d.24. juli, koncert på Skarø 11.
august. Bedstedagene er endnu ikke fastlagte. Litteraturkreds i præstegården: Styregruppe
Anne Lise, Else og HK. (i begyndelsen af året). Foredrag i uge 8 el 9, UW er tovholder. MH
undersøger mulighederne for et musikforedrag om renæssance musik.
5. Status på gravminderegistrering. (HK)
Per Aas kommer til Drejø i foråret og giver tilbagemelding på gravmindeoplægget. UW
fortsætter med at fjerne forhække, Dette arbejde sender UW, i følge beslutning fra
Menighedsrådet, et informerende brev ud til gravstedsholderne om. Til mødet d.16. januar,
laver UW en klar arbejdsbeskrivelse af alt det, der skal laves på kirkegården, og vi ser på tilbud
der evt. skal indhentes. UW køber en reol og værktøjsbeslag til kirkens redskabsrum.
6. Status og videre planlægning af klargøring af præstegård.(HH/JOM)
Malerarbejdet i præstegården færdigt i uge 49. Tilbud på varmestyring i præstegården bliver
indhentet. Køkkendøren er ordnet, (så den kan åbnes, uden skal sparke den op.) Toilet bliver
skiftet ud. (Samtidig bliver den udendørs vandhane på kirkegården frostsikret) Køleskab er
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monteret og komfur og emhætte repareret. UW sørger for, at kompostbunken i haven bliver
fjernet. UW kontakter Centrum rengøring til hovedrengøring, og hun holder opsyn med
arbejdet. Menighedsrådet mødes i præstegården en dag i december når rengøringsarbejdet er
afsluttet, UW kommer med en dato. Stole: JOM har fået tilbud på 8-10 stole fra et andet sogn.
7. Nyt fra kirkeværge Drejø. (HH)
Der er afsat 30.000kr. til reparation af stendige. På næste møde tages der beslutning på de
tilbud, der er indkommet til reparation. Det igangsatte arbejde på graverhuset er blevet færdigt.
8. Nyt fra kirkeværge Skarø.(ALS)
Den ansøgte omdisponering på 60.000kr til kirkeklokken er blevet godkendt af provstiudvalget.
ALS kontakter Thomo Klokker og får arbejdet sat i gang.
9. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM)
Der har ikke været tilbagemelding på annoncen i Drejø Posten på rengøring i præstegården.
UW vil i sin stilling som graver påtage sig opsynspligten i præstegården pr. dags dato.
Olietanken fyldes op. Den nye personalekonsulent kommer til Drejø i løbet af det nye år. Pr.
19.11.er både PVS og UW er raskmeldte. MJ er tilbage fra sit kursus.
10. Nyt fra formanden. (JOM)
Der er et indlæg i Drejø Posten fra Biskoppen angående præstestillingen. I forbindelse med
formandsskiftet i juni fik den nye formand ikke udleveret menighedsrådsløfter og
mødereferater. Disse er nu blevet reetableret. Efter aftale med Per Aas er det i orden at
referaterne ikke er med underskrifter. I forhold til arbejdsbeskrivelsen er det kirkeværgen der
har opsyn med præstegården. Efter aftale med UW er de pligter nu overgået til hende.
Diverse materialer og breve udleveret til læsning bordet rundt. Indkaldelse til Formandsmøde i
Bregninge. HH henter præsten ved færgen juleaften til gudstjenesten kl. 12.30 Charlotte tager
præsten med til Skarø. Har UW brug for hjælp, er det kirkeværgen hun skal kontakte. JOM gør
status over sin til som formand og håber, at vi alle i det nye år vil trække på samme hammel,
for i fællesskab at gøre et godt arbejde for Drejø Sogn.
11. Eventuelt.
Ordstyrer: JOM
Referent: HK

