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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 21. Oktober 2020
X

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
41 - 2020

Sted: Drejø præstegård kl.
9.00
Fraværende:

Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)
Lisbet Rønnow Torp (LRT)
Inger Margrethe Madsen (IM)
Regnskabsfører: Benny Rasmussen deltager i mødet den 21. Oktober.
Følgende har ikke mødepligt
Suppleanter: Britta Tarp (BT).
Ansatte
Ebbe Valbjørn, Organist (EV), Charlotte Klinkvort, Kirkesanger (CK) , Helle Køster,
kirkesangerafløser (HK), Ursula Weidemann, Graver, Drejø (UW), Preben Sørensen (PVS)
Graverafløser.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)….. Mødet i september, nr. 40 , blev
aflyst,. Mødet i august blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)….. Godkendt.
3. A. Revisionspåtegning vedr. årsregnskab 2019. (BR) Se vedhæftede
fil……Årsregnskabet er godkendt uden kommentarer
B. Revisionsprotokol til årsregnskab 2019. (BR) Se vedhæftede fil…….
Revisionsprotokollen omtaler ingen særlige forhold, som giver anledning til
yderligere kommenterer. Protokollen er taget til efterretning
4. Kvartalsrapport pr.30/9 2020. (BR)….. Kvartalsrapporten er gennemgået og
underskrevet
5. Budget 2021. (BR)…..”CVR 26409928 Budget 2021 - endeligt budget afleveret 20/10
2020 kl. 16.09”
6. Nye kirkegårdskort. (JOM)….De nuværende kirkegårdskort er fra henholdsvis 1978 og
1988 UW henvender sig til Svendborg kirkegårdskontor angående tegning af nye
digitale kort til både Drejø og Skarø kirker.
7. Kommende arrangementer og gudstjenester. (ALLE)….. Alle Helgen d. 1. nov. kl. 10
på Drejø, kl. 14 på Skarø. Nye led gravlygter er indkøbt. LRT arbejder på at finde
organist til Alle Helgen. Vi afventer Corona situationen, og melder ud til december i
Drejø Posten hvordan Lucia kan afholdes. LRT og HK er tovholdere på Lucia. Vi har
besluttet, at der ikke holdes adventsmøde. Hvordan vi kan holde julegudstjenester
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bliver afklaret på næste møde. Konstituering og menighedsrådsmøde kombineret
med julefrokost den 20. nov. på Skarø. Læsekreds den 23 nov. i præstegården
8. Status på stendige projekt ved Drejø kirke. (JM)…… Projektet er sendt videre fra
provstiet til Stiftet for endelig godkendelse.
9. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)…….. Carport er malet, kirkedørskarmen er lakeret, alle
vinduerne kittet og malet. Fugerne mellem belægningsstenene på kirkestien er i
kanterne og ved indgangspartiet skiftet ud med en blanding af stenmel og cement.
Indgangspartiet er blevet nivelleret. Ny lås er sat i kirkedøren. JM indhenter 2 tilbud til
arbejdet på facaderne i præstegården.
10. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)…. Ny tagsten lagt på taget på kirken. Vinduer er
kittet, kirkelågen hentet for renovering. Bladholder er sat i produktion. Vinduer og
kirkedøren bliver malet 2021
11. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM)….. Ebbe Valbjørn har ønsket at fratræde som organist
ved både Drejø og Skarø kirker. Mette Jørgensen er pr. 30.9. fratrådt som graver ved
Skarø kirke. UW varetager graver arbejdet på Skarø året ud. Fristift-forsøget i
Svendborg Provsti om aflønning af organister og kirkesangere er vi ikke omfattet af
på grund af den lange transporttid. Vi har rådført os med Anne Monk, og
menighedsrådet har besluttet at følge de takster, der er fastsat i fristift-forsøget for
organister og kirkesangere. Derudover laver vi individuelle aftaler i forhold til
transport og eventuel overnatning. Den nye kontaktperson vil i det nye år invitere til
MUS Samtale for de ansatte.
12. Nyt fra præsten. (LRT)….. LRT har studieorlov i uge 45 og 46 Line Nissen fra Sct.
Jørgen vikarierer
13. Nyt fra formanden. (JOM)…. Det er besluttet at UW pr. 1.1. 2021 bliver ansat som
graver, både på Drejø og på Skarø. Hun får en fast arbejdsdag om måneden på Skarø,
og hendes ansættelse får tilført 2 timer pr. uge. Der ansættes en gravermedhjælper,
PVS er graverafløser. Hanns Haenel har forespurgt, om vi, ligesom tidligere, vil sætte
halssmykket (korset fra Skarø kirke) i handel, og lade overskuddet ved salget gå til et
velgørende formål, også denne gang til Hospice i Svendborg. Vi giver, ligesom sidste
år, et beløb til Sct. Nikolai tjenesten. Der har været forespørgsler om, hvornår kirken
på Skarø kan åbne for besøg. Ved ny ansættelse af graver og gravermedhjælper
forventes det, at kirken er åben fra januar. Angående en henvendelse om køb af
sognets jordstykke på Hjortø, har et enigt MR besluttet, at vi IKKE sælger joden.
14. Eventuelt.
Næste mødedato er 20. november 2020.
Mødeleder: JOM. Referent: HK.

