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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 10. April 2019
x

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

Blad nr.
26 - 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.

Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)….Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)…. Godkendt
3. Drejø præstegård. (JOM) ….Opgørelse vedr. udgifter til istandsættelse af Drejø
Præstegård er sendt til provstiet. De lovede 5% midler til istandsættelsen, bliver
behandlet på et provstimøde i april. Rengøring af præstegården: Efter møder,
foredrag, sangaftner eller andet, er det arrangørerne, der er ansvarlig for oprydning
og rengøring. LRT tilbyder sin hjælp. Grundig rengøring og vinduespudsning
indvendig og udvendig 2gg om året.
4. Gennemgang af projekter ved Drejø kirke. (JM. HH. HK.UW.)…. Ansøgningen om
150.000kr til kirkestien er godkendt af provstiudvalget, projektet kan nu påbegyndes.
Efter påske går UW og JM i gang med at fjerne de store buske, så UW kan komme i
gang med kirkegårdsgenopretningsprojektet. Provsten har modtaget det ønskede
projektbeskrivelsesmateriale. Tilbud er indhentet på istandsættelse af
kirkegårdslågen, JM får mandat til at føre projektet ud i livet, lågen bliver demonteret
efter påske. Pletkalkningsarbejdet bliver tilbudt lokale aktører. Redskabsskuret males
udvendigt, Jonas har fået tilbudt arbejdet. Garageporten i præstegården skal males,
og der skal laves småreparationer på den.
5. Kommende arrangementer. (Alle)…. Klokkeindvielse og præsteindsættelse på Skarø
Palmesøndag. Klokkestablen under udførelse, måske færdig til indvielsen.
Menighedsmøde d. 26. april Tovholder HK
6. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)…. Cykelstativer er bestilt, men endnu ikke modtaget.
7. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)…. Ikke noget nyt fra Skarø
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8. Nyt fra kontaktperson.(JOM)…Den søgte lønrefusion for Mettes kursus i februar har vi
modtaget.
9. Nyt fra formanden.(JOM)… Budgetsamrådsmøde d.27. marts. BR gennemgår d. 15maj
budgetudkastet, som skal indsendes inden d. 15. juni. drejosogn.dk er vores
domænenavnet, det tidligere navn, er røget os af hænde, og har fået et helt andet
indhold, som vi ikke hverken har nogen indflydelse på, eller kan ændre. Kirkesyn d.
23. august kl. 9.00 på Drejø. JM spørger Ejlif, om han vil være den
bygningssagkyndige, hvis ikke, kontakter JOM Bent Longmose. HK aftaler møde med
havnelaugets formand, om sejlergudstjenesten i festugen, i mødet deltager også LRT
og UW. Meddelelser og post fra DAP’en sendt rundt. Bl.a. en spændende bog:
Kirkegårde i udvikling
10. Næste møde dato. 15. Maj 2019 Benny deltager
11. Eventuelt. HH gør opmærksom på, at der i Stiftets StiftAVISEN er en artikel om korset
på Skarø, HH er ikke tilfreds med det, der er skrevet. men glad for at kunne overføre
10.000 kr. fra salget af de små smykker med korset til Hospice i Svendborg. HH
foreslår, at der sættes to bænke op ved flagstangen, så man kan sidde udenfor om
sommeren til kirkekaffen. JOM foreslår at ’ Nyt fra Præsten’ kommer med som fast
punkt fremover på dagsordenen. ALS har et ønske om et krucifiks, der hænges op
ved indgangsdøren til kirken på Skarø. JOM efterlyser gode ideer til vores
inspirationstur i efteråret, som skal planlægges på næste møde.

Ordstyrer: JOM
Referent: HK

