Mødeindkaldelse

Dato: 19 september 2018

Mødereferat
x
Følgende har mødepligt:
Hanns Haenel (HH)
Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)

Sted: Drejø Kro kl. 0900
Fraværende:

Blad nr.
19 - 2018

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
•
•
•

•

•

Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)
Godkendt
Godkendelse af dagsorden. (Alle)
Godkendt
Kirkeindsamling 2019 (JOM)
24.dec. Børnesagens fællesråd.
Påskedag: Danske sømandskirker
Pinsedag: Dansk Bibelinstitut
Høstgudstjeneste: Folkekirkens Nødhjælp Indsamlingslisten godkendt.
Istandsættelse af præstegård (JOM)
Præstegården gennemgået under provstesyn 28. 8. provst og arkitekt. Det
blev
besluttet, at stuerne i underetagen skal males. 2 tilbud indhentes hurtigst
muligt,
og arbejdet skal udføres hurtigst muligt. HH sender tilbuddene videre til os
Der er synsudsatte midler til malerarbejdet. Formanden har ansøgt
provstiudvalget om 5% midler til indkøb af nyt wc, køleskab og komfur.Preben
Sørensen, der er autoriseet el-installatør, blir spurgt om han vil installere
køleskab og komfur.
Opsyn/rengøring af præstegård (JOM)
Det blev besluttet på provstesynet at slå en stilling tilopsyn og rengøring af
præstegården op i Drejø Postens oktobernummer med ansøgningsfrist sidst i
oktober.JOM har talt med UW, der ikke ønsker at søge stillingen, men hun
fortsætter med den udvendige pasning af præstegården.

•

Kirkesti ved Drejø kirke (ALLE)
Et arbejdsudvalg til etablering af en kirkesti bestående af JM HH HK og
UW er nedsat. JOM er med på sidelinien. HH og JM er tovholdere.

•

Børn i præstegården i efterårsferien (HK)
Torsdag den 18.10 i efterårsferien arrangerer HK sammen med Flemming
Falkenbergsang 'sang og sjov' i præstegården for sognets børnebørn og
bedsteforældre og forældre.Der er bevilliget 2.000 kr

•

Nyt fra kirkeværge Drejø. (HH)
HH har lavet en farveprøveplade til kirkegården, vi skal se den på næste
møde.
Lækagen på vandrør i præstegårdens kælder er repareret. VVS installatøren
kommer med et uforpligtende tilbud på et fjernstyrringsanlæg af varmen i
præstegården. Opslagskassen i Skoven bliver sat op.

•

Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)
JOM køber et klippekort til sin bil til transport i vintermånederne til MR
møderne
til og fra færgen. 2 tagsten på Skarøs kirketag er gået løs, de blir lavet. ALS er
opmærksom på de vinduer der har problemer med løst kit, problemet kan ikke
løses i år, men kommer på et MR møde i 2019 .ALS er blevet kontaktet af en
mand der vil giftes på Skarø. Han får besked når en ny præst er ansat.

•

Nyt fra kontaktpersonen. (JOM)
MJ på Graverkursus. UW ferie i uge 42. Personalekonsulenten i
Svendborg provsti ansat. Konsulenten kommer på besøg på et senere
tidspunkt og mødes med de
ansatte, og gennemgår deres ansættelser.JOM takker for en inspirerende tur
til Nyborg. Ejlif har fravalgt sig diæter i forbindelse med sin funktion som
bygningssagkyndig til provstesynet, Rådsmedlemmer har ligeledes fravalgt
diæter

•

Nyt fra formanden.(JOM)
Endnu ikke noget nyt om præstestillingen. Formanden understreger hvor
vigtigt det er, at vi alle støtter op om det kirkelige arbejde, og i det arbejde der
er i og omkring kirken.Virk.dk overgives fra Edith til JOM. Edith står stadig som
administrator, problemet bliver løst, langsomt men sikkert. Orientering om
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde Svendborg. Landemode i Fyns Stift
lørdag d. 29.september i Sct Knuds Kirke. Sammen med Benny vil JOM finde
løsning på en lettere procedure omkring regninger.

•

Kommende arrangementer(Alle)
Allehelgens gudstjeneste i Drejø og Skarø d. 4.11. Lucia Gudstjeneste i
december, ingen dato. Høstgudstjenesterne bliver de sidste i Jette Arps
vikariat.
MR møde på Skarø med julefrokost d.23.11.Posterne i MR fordeles på dette
møde. Nytårskoncert d. 6.1.19 i Skarø kirke. ALS får frie hænder, og 10.000 kr
til at finde musik. Der bliver den sædvanlige forplejning i forsamlingshuset.

•

Næste mødedato 24. oktober 2018

•

Eventuelt

UW: kirketælling ajourført. UW købt printerpatroner til printer i præstegård.
HK varetager kontakten til webmaster.Diskussion om oprydning i
præstegårdshaven, der kan ikke træffes nogen beslutning, da punktet er
under eventuelt.
Ordstyrer JOM
Referent HK

