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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 23. Oktober 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.
31 - 2019

Sted: Drejø præstegård
KL 9.00
Fraværende:

Regnskabsfører: Benny Rasmussen deltager i mødet 23. Oktober 2019
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. A. Revisionspåtegning vedr. årsregnskab 2018. (BR) Årsregnskabet er godkendt
uden forbehold og det erklæres, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er
rigtigt.
B. Revisionsprotokol til årsregnskab 2018. (BR) Revisionsprotokollen omtaler
ingen særlige forhold, som giver anledning til yderligere kommentarer. Protokollen
tages til efterretning
4. Kvartalsrapport pr.30/9 2019. (BR)
underskrevet.

Kvartalsrapporten er gennemgået og

5. Budget 2020. (BR) Endeligt budget for 2020 er godkendt og indberettet 19. oktober
kl.11:56 (CVR 1640 9928)
6. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Det besluttes at kirkedøren skal lakeres og ikke
males. HH er uenig i beslutningen, da han mener døren skal males. JM har fået
mandat til at sætte arbejdet i gang så hurtigt som muligt med en tidshorisont på en
måned, JM har et råderum på op til 20.000 kr. til arbejdet. Til renoveringen af
stendigerne ansøger vi provstiet om at omdisponere 300.000 kr. fra de frie midler til
en opsparingskonto. Ønsket om 2 bænke ved flagstangen på kirkegården: UW får
mandat til at finde tilbud på bænkene, som vi på næste møde vil tage beslutning til.
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De synsudsatte arbejder i præstegården sættes i gang pr. 1.11. Murværket i kælderen
skal repareres inden kælderen kan males.
7. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) ALS får mandat til at indkøbe et fuglebad til Skarø
kirkegård. Der bevilges op til 5.000 kr.
8. Menighedsrådsvalg 2020. (JOM) Kursus i beg. af 2020 om den nye procedure for
menighedsrådsvalg JOM JM HK deltager, derefter et orienteringsmøde i maj i
forbindelse med menighedsrådsmødet. MR valget er i september. Inden MR mødet
den 22.11. med konstituering skal vi gøre os overvejelse om, hvilke opgaver vi vil
påtage os i 2020 rådsarbejdet.
9. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM) Et oplæg om vikarsatser og aflønning af organister
er modtaget, dette er dog tilbagekaldt fra provstiet pga. fristift forsøg.
Høstgudstjenesten på Skarø blev aflyst, da færgen ikke kunne anløbe. JOM og LRT
leder efter en organist til julegudstjenesten på Skarø. LRT undersøger forskellige
muligheder for organistdækning fremover.
10. Nyt fra formanden. (JOM) Brandsyn på Skarø 30.10. JOM ALS og PVS
repræsenterede MR ved Landemodet i Odense d. 28..10. Her blev den nye provst i
Svendborg Provsti Bente Holdgård kreeret. Efterfølgende samtale med Tine Lindhart
ang. Præstedækning i 2020. Biskoppen melder tilbage i november. MR mødet den
22.11. foregår på provstikontoret på Egensevej kl. 10-12 Post modtaget fra Sct.
Nicolaitjenesten, som vi beslutter at støtte med 1500 kr. Fra Bibelselskabet om ny
udgivelse af Bibelen. Fra Danske Sømands og udlandskirker om møde i Vester
Skerninge d. 27.10. kl. 10.30 Info pm parkeringsmuligheder ved havnen. Støtteprojekt
’Tal med børn om døden’ fra Danmarks Kirkelige Mediecenter.
11. Kommende arrangementer. (Alle) Alle Helgens gudstjeneste d.3.11. på Drejø,
gudstjenesten på Skarø er aflyst, da Højestene ikke anløber Skarø. Luciagudstjeneste
d. 7.12 Adventsmøde d. 13.11. Nytårskoncert i Skarø kirke ændres til d. 19.01. 2020
12. Nyt fra præsten. (LRT) Vi nåede en kort samtale, med afsæt i de små hæfter vi
modtog på forrige møde, med spørgsmålet : Er vi tilskuere eller deltagere i
gudstjenesten
13. Næste mødedato 22. november 2019.
14. Eventuelt.
Ordstyrer: JOM
Referent: HK
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