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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 12. august 2020
X

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
39 - 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 dette møde.
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),
Mette Jørgensen, Graver, Skarø (MJ) Preben Sørensen (PVS) Graverafløser.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden. (Alle) Godkendt
3. Kvartalsregnskab pr.30/6 2020.(BR) Kvartalsregnskabet pr. 30.6. 2020 er fremlagt
godkendt og underskrevet af formand og kasserer
4. Valg til menighedsrådet. (JOM) Menighedsmøde og valgforsamling d. 12.
september kl. 13.00 i Drejø forsamlingshus. Stemmesedler bliver bestilt. Indkaldelse
via Drejø Posten, pr mail og på hjemmesiden. Kort menighedsmøde før valget. Der
bliver serveret kaffe, kage øl vand
5. Kommende arrangementer. (ALLE)…. Litteraturkreds, mandage. Meldes ud i Drejø
Posten og via Mail. Sommerkoncert i Skarø kirke, 30 pladser i kirken, pladserne
afmærkes, bænke og højtalere udenfor. Sandwich til musikken, is til publikum.
Inspirationstur d. 11.september, til Sanderumgård og Fraugde kirke. Middag i Den Blå
Kirke.
6. Bænke til Drejø kirkegård. (UW)
september.

Bænkene er klar til opsætning den første uge i

7. Stendigeprojekt ved Drejø kirke samt om fugning af gavl i præstegården. (JM)
Lennart Baagøe, der udfører arbejdet på digerne, forventes at være klar til at
påbegynde arbejdet til oktober, dog er der den udfordring, at provstiet og Stiftet skal
godkende arbejdet inden dette påbegyndes. JM udfærdiger - sammen med Lennart
Bågøe – en beskrivelse af stendigeprojektet, som indsendes til provstiet. Murer Ask
Askholm furer vestgavlen i præstegården, arbejdet ventes påbegyndt i slutningen af
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august / begyndelsen af september. Der er søgt -og bevilliget- 5% midler til dette
arbejde.
8. Kirkesyn 26. august. (ALLE) Kirkesynet d. 26. august ændres, da færgen er i dok, til
d. 2. september. Kl. 9.00 på Drejø.
9. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) JM indhenter tilbud på fugning af præstegårdens
østgavl og havesiden. På næste møde tages der stilling til de indkomne tilbud.
Arbejdet på maling og kitning af kirkevinduer og maling af garage bliver udført i
september. Lakering af dørkarm på kirkedøren bliver udført senere i efteråret. UW og
JM rydder op bag ved diget, så det bliver muligt at slå græsset. UW efterspørger
fugesand til kirkestien, JM kontakter Henrik Due
10. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) ALS har sat arbejdet med en brochureholder i gang.
Maling af kirkelågerne bliver udført i efteråret.
11. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM) MJ fratræder sin stilling som graver d.
30.september 2020 PVS fortsætter som vikar indtil d.30.september. Et enigt
menighedsråd har besluttet, at stillingen ikke bliver slået op foreløbig, men at UW
tager en prøveperiode i oktober november og december måned som graver på Skarø.
Flaghejsningen foretages af kirkeværgen. Gudstjenesterne varetages af ALS og JOM
12. Nyt fra præsten. (LRT) Organist situationen er foreløbig blevet løst et par måneder
frem. Det har været en uvurderlig hjælp at vi har kunnet bruge Niels Mortensens
højtaleranlæg, både til bisættelse, koncert og sejlergudstjeneste. De alternative
bedstedage/klovnedage, der bl.a. blev afholdt i præstegårdshaven blev en succes
13. Nyt fra formanden. (JOM)
udsat til d. 23. oktober

Provstens besøg, der skulle have været i dag, er blevet

14. Næste mødedato 16 september.
15. Eventuelt.

Mødeleder: JOM. Referent: HK.

