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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 15 maj 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.
27 - 2019

Sted: Drejø præstegård
KL 9.00
Fraværende: ALS
Indkaldt:
IM

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) Rettelse: 50.000 kr. er af egne midler til
kirkestien, der er ansøgt 100.000, samlet set har vi 150.000 kr.
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle) Godkendt
3. Kvartalsrapport for januar kvartal 2019. (BR) Kvartalsrapporten fremlagt af BR
4. Budgetudkast 2020. (BR) I det fremlagte budgetudkast er der et forventet underskud
på 40.000 kr. Feriepengeforpligtelser i henhold til den nye ferielov er der ikke taget
højde for. Budgettet indberettes inden den 15. juni.
5. Gennemgang af synsrapporter fra provstesyn august 2018. (JOM) Synsrapporterne
sendt bordet rundt til gennemsyn. Inden mødet i juni taler JOM med provsten om
hvorvidt, vi må begynde på de synsudsatte arbejder på præstegården.
6. Kommuneplantillæg og lokalplan for Skarø. (JOM) Orientering om det tilsendte
materiale om kommuneplantillæg og lokalplan på Skarø. Fyns Stifts jurister har
gennemgået materialet, og af svaret fremgår, at der ikke er noget lovmæssigt til
hinder for projekterne på Skarø. Konklusionen på den drøftelse vi har haft på mødet
er, at der fra MR side ikke er grundlag for indsigelse mod projekterne. Vedlagt
referatet er svar fra Fyns Stift til menighedsrådet.
7. Kommende arrangementer. (Alle) Sommerkoncert d.24. juli i Drejø kirke. Bedstedage
d. 29. 30. 31. juli. Lisbet deltager. Klovneforestilling er d. 31. juli i præstegårdshaven.
Alle er velkomne. Sommerkoncert i Skarø kirke d.11. aug. Inspirationstur fredag 13.
september. Lisbet JOM og HK i turudvalget.
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8. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Anlægsgartner Henrik Due begynder på kirkestien
tirsdag d. 21. maj Omlægningen af gravsten er i gang, de store buske er fjernet, JM
undersøger, hvordan de store sokkelsten kan flækkes, så de kan genbruges. Jord
indkøbes til nivellering af græsset efter fjernelse af gravsten og buske. Arbejdet på
stendiget skal sættes i gang, JM får sat pletkalkning af våbenhuset i gang. UW og JM
ser på stendiget ved Drejø Brovej. Vi starter forfra med diget, og tager stilling til deres
oplæg på næste møde.
9. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) Klokkestablen er færdig og sat op.
10. Nyt fra præsten. (LRT) Pinsegudstjenesten i præstegårdshaven kl. 10.00 I tilfælde af
regn er flyttes gudstjenesten til kirken. Pinsegudstjeneste på Skarø kl. 14.00
Kirkebøgerne, der ligger i pengeskabet, skal tilbage til Sct. Jorgens kirke, der fører
kirkebøgerne og opbevarer dem.
11. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM) MJ og CK ansættelsespapirer er gennemgået igen,
og skulle nu være helt i orden.
12. Nyt fra formanden. (JOM) Ansøgningen til provstiet på 5% midler til klargøring af
præstegården er bevilliget, vi har fået det fulde beløb på istandsættelsen. Kirkesyn d.
23. 8. JOM har fået kikkeadgang til kontoen i Fynske Bank hvor der er oprettet en
særskilt konto på 100.000 kr. til kirkestien. 50.000 kr. er af egne midler. Mail fra Hanne
Eckmann angående tilbud om deltagelse i et forsøg med en momskonsulent sammen
med Hjallese, Kerteminde og Middelfart provstier. Vi ønsker ikke at deltage i forsøget.
Mail fra Kirkens Korshær, Invitation fra Christians kirken i Fredericia. Mail om sikker
post: Else, der er ansvarlig for sognets hjemmeside, bliver sat på opgaven.
Koncerttilbud fra Bel Canto: Lisbet, Edith og HK finder tidspunkt for en evt. koncert.
13. Næste møde dato 19. juni 2019
14. Eventuelt. En Hilsen fra tidligere graver på Drejø Egon Filsted, han glæder sig over
det arbejde, der er sat i gang med alle gravminderne på Drejø kirkegård.
Ordstyrer: JOM
Referent: HK
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