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Mødeindkaldelse

Dato: 20.maj 2021.

Mødereferat

Sted: Drejø
præstegård kl. 9.00

x

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
02. 2021

Fraværende:

Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen
(ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)
Lisbet Rønnow Torp (LRT)
Hanne Ørum Sørensen
(HØS)
Regnskabsfører: Benny Rasmussen deltager i mødet den 20. maj 2021.
Følgende har ikke mødepligt:
Suppleanter: Robert Jacobsen (RJ). Edith Rasmussen (ER). Britta Tarp
(BT). Søren Thide (ST). Mette Jørgensen (MJ). Inger Margrethe Madsen
(IMM).
Ansatte: Charlotte Klinkvort, Kirkesanger (CK) , Helle Køster,
kirkesangerafløser (HK), Ursula Weidemann, Graver, Drejø (UW), Poul
Andersen, Gravermedhjælper (PA), Preben Sørensen (PVS) Graverafløser.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)… Referat fra mødet
d. 20.11. 2020 er godkendt. Referat fra mødet d. 17. 3. 2021 via mail
er godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)… Godkendt
3. Kvartalsrapport for januar kvartal 2021. (BR)… Kvartalsrapporten
er fremlagt, gennemgået og underskrevet.
4. Budgetudkast 2022. (BR)… Budgetudkastet fremlagt, gennemgået
og godkendt. BR afleverer udkastet.
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5. Regnskabsinstruks 2021. (JOM)…..Regnskabsinstruksen er
fremsendt pr mail, godkendt og underskrevet.
6. Ansøgning fra Jette Helmer. (JOM)…. MR har modtaget en
ansøgning om økonomisk støtte til, eller overtagelse af,
bedste/klovnedagene. MR ønsker ikke at overtage projektet, men
MR støtter fortsat projektet økonomisk.
7. Status på stendige-projekt ved Drejø kirke. (JM. HØS. HK. UW.)….
Vi har haft besøg af en kirkegårdskonsulent og en jurist fra Stiftet
som sammen med JM HØS UW HK gennemgik alle de steder på
digerne, der skal repareres. Diget mod nord, skal omlægges. Ved
omlægningen flyttes alle sten, træstødene fjernes, stenene lægges
op igen med en vis højde, bredde og længde På diget mod vest
tænkes en effektiv dyresikring ind i projektet, i forlængelse af den
sikring, der allerede er etableret. Projektbeskrivelsen sendes til
provstiudvalget medio juni.
8. Genautorisation til DAP. (JOM)… MR giver BR bemyndigelse til
genautorisation af rettigheder på DAP.
9. Kommende arrangementer og gudstjenester. (ALLE)….
Gudstjeneste d. 13. juni. MR møde d. 17. juni Medarbejdermøde d.
18. juni 16.00-18.30 Evt. kirkekoncert på Drejø d. 28. juli
Sejlergudstjeneste d. 31. juli. Evt. kirkekoncert d. 8. august på
Skarø. Kirkesyn d. 12 august. MR møde d. 19.august. Studietur d.
10 september (LRT HK JM arrangerer) MR møde d.16.september.
Det lovpligtige Menighedsmøde d. 8. oktober kl.16.00-18.30 MR
møde d. 14. oktober. MR møde d. 19. november på Skarø.
Adventsmøde d. 10. december kl. 16.00-18.30. Festugekoncerten:
LRT kontakter Birgitte Øland. Nyt om sogneudflugt fra UW HK på
næste møde. Det udsatte Foredrag ’Årets Ring’ holder Lisbet og
Ian til adventsmødet i forsamlingshuset
10.

Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)….. Intet nyt fra kirkeværge

11.

Skarø. (ALS)…..Vinduerne bliver malet i juni måned.

12.
Nyt fra kontaktpersonen. (HØS)…..HØS har taget to MR kurser
online: Et kursus om ’Ny i menighedsrådet’ og et kursus ’Om at
være kontaktperson’. UW og CK. Vil blive tilbudt MUS samtaler.
Der skal strammes op på afholdelse af ferie i ferieåret.
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13.
Nyt fra præsten. (LRT)…. LRT orienterede om mails fra bl.a.
Grøn Kirke, som vi er medlem af
14.
Nyt fra formanden. (JOM)…… Vejkirke brochurer ankommet.
Brochuren Sydfynske Kirker, som vi er medlem af, revideres pt,
den forventes at være klar til juni. Angående nye kirkegårdskort:
UW er tovholder og tager kontakt til Svendborg Kirkegårdskontor.
Provsten kommer på besøg på MR. mødet torsdag d. 19. august.
Honorarsatsen for Drejø Sogn er 28.000 kr. og er godkendt i
provstiudvalget. Formandsmøde tirsdag d. 1. juni i Fredens Kirke.
Angående henvendelse om fælles annoncering i Fyns Amts Avis,
har vi har besluttet, at gudstjenester annonceres i Drejø Posten, i
Uge Avisen og på sognets hjemmeside. Forpagtningsaftalen på
præstegårdsjorden udløber d. 31. august Et enigt MR har besluttet
at overdrage sagen til Stiftet, som vil stå for ny forpagtningsaftale
Angående en forespørgsel til MR om at opstille spritdispensere ved
kirkerne fandt MR ikke dette nødvendigt.
15.

Eventuelt.

Næste mødedato er 17. juni 2021.
Mødeleder: JOM. Referent: HK.

