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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 18. september 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.
30 - 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.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle) Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle) Godkendt
3. Evt. ændringer i forhold til det foreløbige budget 2020. (JOM) Der er tildelt yderligere
10.000 kr. i forhold til første udmelding af budget 2020. Dette vil resultere i et
underskud på 30.800 kr. i stedet for det oprindelige 40.800 kr. Et enigt menighedsråd
har besluttet, at et eventuelt underskud dækkes af de frie midler.
4. Kirkeindsamling 2020. (JOM) Der indsamles 4 gange årligt. Jul: Børnesagens
Fællesråd. Påske: Dansk Bibelinstitut. Pinse: Dansk Sømandskirke i Udlandet. Høst:
Folkekirkens Nødhjælp.
5. Opfølgning på kirkesyn 23. august 2019. (Alle) Kirkesyn skal indberettes inden 1.
oktober. Drejø Kirke nyt på syn: 4 vinduer mod syd kittes og males. Analået udgift
25.000. Gammelt synsudsat: malerarbejde på tilbygningen ved graverhuset. 20.000
kr. Midlerne skal bruges i 2019. Præstegården, gammelt synsudsat: Udskiftning af
gavlvinduer, loft og kælderdøre, gavlmurværket fuges om. Arbejdet forventes færdigt
inden næste MR d. 23. oktober. De afsatte penge til tætningslister ved hoved og
køkkendør er overført til kælderdøren. Ikke noget nyt synsarbejde.i præstegården.
Skarø Kirke: Intet nyt på syn.
6. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) JM forhører sig hos konservator Jens Johansen om
hvordan kirkedøren kan renoveres. JM informerer MR på mødet d. 23. oktober.
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7. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) MR har besluttet at købe en lille Kristusfigur af
Hanna Haenel til Skarø Kirke til erstatning af maleriet, der flyttes til Drejø præstegård.
Der Indkøbes ny plæneklipper.
8. Nyt fra præsten. (LRT) LRT takker for en dejlig studietur. På næste møde, (hvis der
er tid), vil LRT gennemgå de spørgsmål, der stilles i de små hæfter, vi fik på sidste
møde. Læs gerne spørgsmålene igennem inden.
9. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM)
MJ på sidste del af graverkursus i uge 39 UW og
MJ på grandækningskursus i uge 44 UW ferie i uge 39 PVS vikar
10. Nyt fra formanden. (JOM) JOM undersøger om MR mødet i november på Skarø med
konstituering og julefrokost kan afholdes på provstikontoret, da Højestene ikke
anløber Skarø. Med små justeringer og ændringer ventes Lapidariet på Drejø snart
helt færdigt. UW får hjælp af PVS. Vi har holdt os indenfor rammerne af det beløb, der
blev stillet til rådighed til kirkegårdsgenopretningen. PC’en i præstegården fungerer.
Til januar skal der indkøbes en ny bærbar, det gamle PC grej skal bortskaffes.
Organist til Høstgudstjenesten på Skarø er Birthe Hansen. Der ledes efter en organist
til juleaftengudstjenesten på Skarø. Ny regnskabserklæring til revisionsfirmaet PWC
er underskrevet og afsendt. Per Aas takker for den boggave Menighedsrådet
forærede ham i anledning af hans afsked som provst i Svendborg provsti. Ny provst
er Bente Holdgård, der er indsættelsesgudstjeneste d. 6. oktober kl. 10.00 i Vor Frue
Kirke. Andagt med klokkeringning i forbindelse med klimamarkering d. 27. sept. Da
begge gravere er på kursus, ringer sognet ikke. Landemode og Stiftkonvent d. 28.
sept. I Odense, JOM, ALS og PVS deltager. Driftoverskud, hvordan kan det bruges?
JM laver research og indhenter tilbud på reparation og dyresikring af stendigerne
omkring Drejø kirke. Derefter mødes JM HH HK og UW, og evt. JOM
11. Kommende arrangementer. (Alle) Høstgudstjenester. Litteraturkreds med Anne Lise
Ballegård begynder d. 25 oktober i præstegården. Opslag sættes op og sendes ud.
Nytårskoncert i Skarø kirke. ALS får mandat til at arrangere koncerten, evt. med et
gospelkor
12. Næste møde dato 23. oktober 2019.
13. Eventuelt. Præstetavlen er færdig. UW henter den.
Ordstyrer: JOM
Referent: HK
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