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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 15. Januar 2020
X

Blad nr.
33 - 2020

Sted: Drejø præstegård kl.
9.00

Følgende har mødepligt:

Fraværende:

Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)
Lisbet Rønnow Torp (LRT)
Inger Margrethe Madsen (IM)

JOM

Regnskabsfører: Benny Rasmussen.
Følgende har ikke mødepligt
Suppleanter: Britta Tarp (BT). Marie Henningsen (MH),
Ansatte
Ebbe Valbjørn, Organist (EV), Charlotte Klinkvort, Kirkesanger (CK)( på årlov) , Helle Køster,
kirkesangerafløser (HK), Ursula Weidemann, Graver, Drejø (UW),
Mette Jørgensen, Graver, Skarø (MJ) Preben Sørensen (PVS) Graverafløser.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)
3. Brochure for vejkirker. (JOM)

Godkendt

Godkendt

Vi er stadig med i brochuren

4. Tilføjelse til regnskabsinstruks. (JOM) Bilag fremlagt og godkendt dags dato. Alle
menighedsråd skal indhente 3 tilbud på beløb/overslag der overskrider 50.000kr exl.
Moms. Ale tilbud sendes til formanden.
5. Aktivitetsplan for 2020. (ALLE) Nytårskoncert på Skarø d. 19.1. Kyndelmisse 2.2.
Suppe i præstegården 12.30 LRT og UW arrangere, gudstjenesten kl. 14.00 Bliver
rundsendt via web mail. Kirkegårdskonference Nyborg Strand 5. marts: om
Kirkegårdskultur. Tilmeldingsfrist 20. februar. d. 13. marts kl. 16.00-18.30 ’Året rundt i
den danske natur’ med LRT og Ian Heilmann. Det lovpligtige menighedsmøde som
samtidig er informationsmøde til MR-valget afholdes tirsdag d. 12. maj kl. 16.00- 18.30
i forsamlingshuset. Færgen sejler en ekstra tur. (Dette møde afholdes over hele
landet på denne dato). Sogneudflugt d.24.5. UW og HK arrangerer. Orientering på
næste møde. 4. maj på Skarø, tovholdere ALS og PVS Orientering på næste møde.
5.maj på Drejø. Tovholdere LRT; UW og HK Orientering på næste møde. I anledning af
100 året for genforeningen holder LRT en markering efter gudstjenesten d. 14. juni.
LRT og MH er tovholdere
6. Legitimation til Fynske Bank. (JOM) Kopi af sundhedskort og billedlegitimation fra
alle ansatte og rådsmedlemmer, afleveres hos Fynske Bank sammen med
supplerende oplysninger, som BR udfylder.
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7. Bænke til Drejø kirkegård. (UW) Forskellige modeller til bænke ved flagstangen til
kirkekaffe fremlagt, UW indhenter tilbud på lakeret hvid malet træ og støbte ben i
granit til bænkene.
8. Stendigeprojekt ved Drejø kirke. (JM/JOM)

Punktet overføres til næste møde.

9. Om fugning af gavl i præstegård. (JOM) De søgte 50.000 kr. til provstiet fra 5%
midlerne til fugning, har vi modtaget. Punktet overføres til næste møde.
10. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)

Udgår

11. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)
Velsignelses figuren er hængt op. Det synsudsatte
arbejde på trapperummet og solbænkene bliver udført til juni. ALS kontakter mureren
vedrørende det tilbagevendende problem med afskalningen af kalken på væggen mod
syd. Vinterbelysning på kirken: ALS undersøger hvad det vil koste, og orienterer på
næste møde, hvor der også tages en beslutning om vinterbelysning. ALS undersøger
hvad det koster at få kirkelågerne renoveret- som man har gjort på Drejø. Trælister på
kirkens yderdør udskiftes. En privatperson har tilbudt at forære et maleri til Skarø
kirke. Da beslutningen om en velsignelsesfigur blev taget, blev der samtidig taget en
beslutning om at maleriet, der hænger i kirken, skal overflyttes til præstegården, og at
det ikke skal erstattes af et nyt. Vi takker for det generøse tilbud.
12. Nyt fra kontaktpersonen. (LRT) Charlotte på orlov. Medarbejdermøde fredag d. 24.1.
Personalekonsulent Anne Monk kommer med et oplæg. Kursus til kontaktperson. UW
ferie i uge 7.
13. Nyt fra præsten. (LRT)
Oplæg fra LRT til samtale bordet rundt: Hvordan der skabes
bevægelse i gudstjenesten, hvad betyder noget , og hvad kan vi ikke undvære.
Indsamling til Kollekt: Var det en ide at sætte datoerne for kollekt, og hvad der samles
ind til, i Drejø Posten?
14. Nyt fra formanden. (JOM) Biskoppens Nytårskur d. 23.1. Fyraftensmøde med
biskoppen d.19.feb kl. 17.00-20.30 Tilmelding senest 1.februar. Nytårshilsen fra Grøn
Kirke. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 8. 3. UW Drejø MJ Skarø.
Velsignelsesfigur hængt op på Skarø. Kirkernes Inventarlister udfyldes ALS på Skarø
UW på Drejø. Afleveres ved medarbejdermødet. Valgkursus d. 24.2. i Middelfart JOM
deltager. Vedrørende menighedsrådsvalget beder JOM os om at gøre overvejelser om
vi fortsat har lyst til at arbejde i MR. På næste møde gives tilkendegivelse. Benny
deltager på næste møde.
15. Næste mødedato 19.februar.
16. Eventuelt. UW gør opmærksom på, at der ikke er flere urnegravsteder, bortset fra et,
der er reserveret. UW har fundet plads til et nyt anlæg med 4 urnegravsteder.
Reserveringer er dokumenteret hos graveren og i kirkebogen

Mødeleder: JOM. Referent: HK.
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