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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 24 oktober 2018
x

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

Blad nr.
20 - 2018

Sted: Drejø Kro kl. 0900
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.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)
Godkendt og underskrevet
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)
Godkendt
3. A. Revisionspåtegning vedr. årsregnskab 2017 (BR)
PWC har godkendt årsregnskabet uden forbehold, og det erklæres at årsregnskabet i alle
væsentlige henseender er rigtige.
B. Revisionsprotokollen til årsregnskab 2017 (BR)
Ad. Punkt 9: Vi er opmærksomme på forholdet, som skyldes at Svendborg Provstiudvalg har
udbetalt pengene i overensstemmelse med lånebevillingen, men at lånene blev hjemtaget
senere end forventet. Hvis Svendborg Provstiudvalg ønsker det, udbetaler vi gerne kr.
24.000 med henblik på at opnå den rette kontinuitet (der er ikke fremsat ønske herom)
Alternativt bliver bevillingen i udløbsåret reduceret med kr. 24.000
Ad. 13. Menighedsrådet har besluttet, at man fra 2019 giver JOM kikkeadgang til
menighedsrådets konti i Fynske Bank.
4. Kvartalsrapport pr.30/9 2018 (BR)
Gennemgået
5. Endelig godkendelse af budget 2019 (BR)
Regnskabet viser et underskud på 1000.000 kr. Endeligt budget af 2019 godkendt.
(CVR-nr. 16409928 endelig budget afleveret d.21-10-2018 19:49)
6. Status på præstegård (JOM/HH)
5% midler fra provstiet til komfur, køleskab, møbler er godkendt. Fynske farver bestilt til at
male lofter og vægge i kontur og stuer. Begynder medio november. Johannes klargør
stuerne efter regning inden maleren kommer. Hanns (kirkeværge) vil ikke passe og holde
opsyn med varmeanlægget i præstegården.
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7. Kirkesti ved Drejø kirke (JOM)
Omdisponering af midler 50.000 kr. er godkendt af provstiudvalget. HH, JM, HK og UW
mødes i kirkesti-udvalget.
8. Nyt Fra kirkeværge Drejø (HH)
Vinduerne i Drejø kirke med på syn i 2019. Murværket der skaller af ved indgangsdøren til
kirken skal kalkes. Kirkelågen males i år og betales i år. Den skal enten males hvid eller
lakeres. Beslutning tages af HH JM og HK. Kirkedøren males til næste år. Korset ved
fællesgraven er blevet repareret, Johannes monterer korset på soklen. Glas i ovenlysvindue
i stykker, HH ser på det. Kassen i Skoven bliver sat op.
9. Nyt fra kirkeværge Skarø (ALS)
Sikringen af gravsten på Skarø kirke er i gang. Et enigt menighedsråd beslutter at vi søger
om 60.000 til overflytning fra vores frie midler til klokkeprojektet. ALS står for projektet.
10. Nyt fra kontaktpersonen (JOM)
UW sygemeldt, PVS sygemeldt, MJ på kursus. JOM søger refusion på hendes kursus.
Benny udbetaler hendes løn for 29.6 timer x 2uger. Mette har fået sikkerhedssko, og er
instrueret i brug af dem, de skal på hver gang hun arbejder på kirkegården. Julefrokost efter
mødet på Skarø 23. nov. JOM og ALS arrangerer.
11. Nyt fra formanden (JOM)
JOM kan nu bruge Nem ID. Den nye dataregistreringslov kræver, at Benny makulerer
lønsedler. De kan altid gendannes på nettet. Referatet fra Provstesyn klistrer HK ind i
protokollen. Vi får en kopi af beslutningerne til februar. Menighedsrådet har besluttet at
møder og kurser udløser en kørselsgodtgørelse til færgen, parkering og km godtgørelse af
den af staten nedsatte høje takst. Køresedler skal afleveres. Orientering om at sætte fokus
på Hospice sagen i Danmark. Opfordring til at deltage d. 21.2.til foredrag om arbejdsglæde.
Fra ’Miljøhuset’ er kommet ’En vejledning i håndtering af usikre gravsten’ Vigtig læsning.
12. Kommende arrangementer (HK)
HK arrangerer sammen med Ebbe og Charlotte Lucia i Drejø kirke 8. december (vi får ikke
en præst) Der er et opslag i Drejø Postens novemberudgave. I Drejø Postens
novemberudgave efterlyser JOM og HK gode forslag til enten et foredrag eller en koncert til
februar.
13. Næste mødedato 23 november kl. 9.15 på Skarø
14. Eventuelt.
Uformel snak om konstitueringen af det nye menighedsråd på Skarø d. 23. november
og om sikring af gravsteder. Vi skal bruge vores sunde fornuft m.h.t sikring af gravsten.
Graveren skal gøre kirkeværgen/menighedsrådet opmærksom på de sten der skal sikres.
Det endelige ansvar har Menighedsrådet. HK kontakter provsten angående det oplæg til
gravminderegistrering, han fik udleveret på provstesynet.
Ordstyrer: JOM
Referent: HK

