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Dato: 19. Februar 2020

Mødereferat



Sted: Drejø præstegård kl.
9.00

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
34 - 2020

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). Marie Henningsen (MH),
Ansatte
Ebbe Valbjørn, Organist (EV), Charlotte Klinkvort, Kirkesanger (CK) (på orlov) , 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. Års regnskab 2019 fremlægges i udkast. (BR)……..Udkastet fremlagt og gennemgået,
godkendes på næste møde. Lønindberetning underskrevet af kasserer og formand.
4. Valg til menighedsrådet. (JOM)…..JOM JM ALS HK på kursus d. 26.2. i Svendborg om
den nye valgform. Det obligatoriske menighedsmøde d. 12. maj vil samtidig være et
orienteringsmøde til valget den 15. september. Da fire af rådets fem medlemmer har
givet tilsagn om at fortsætte i en toårig periode, har et enigt MR har besluttet at
ansøge om en nedsættelse af rådsperioden fra 4 til 2 år. JOM sender en begrundet
ansøgning til biskoppen, ansøgningsfrist er den 1. marts.
5. Aktivitetsplan for 2020. (ALLE)…..Foredrag d. 13. 3. Servering: Kaffe kage, øl vand.
Sogneudflugt: Deadline 11. marts, skal Drejø Postens april nr. Ingen markering af 4.
Maj på Skarø. 5. maj på Drejø LRT UW MH arrangerer, information på næste møde.
Ved gudstjenesten søndag d.14. juni markeres Genforeningen. Sommerkoncert på
Skarø bliver evt. med duoen ’Herreværelset’ Sommerkoncerten på Drejø er i
planlægningsfasen. LRT kontakter en foredragsholder til foredrag i efteråret.
6. Bænke til Drejø kirkegård. (UW)….. Et tilbud på bænke fra Henrik Due er modtaget,
afventer endnu et tilbud. Endelig beslutning tages på næste møde
7. Stendigeprojekt ved Drejø kirke. (JM/JOM)….. To tilbud er modtaget, JM afventer det
tredje tilbud. Kommer med på næste møde. JM indhenter overslag på kitning og
maling af fem kirkevinduer. Kommer med på næste møde. Beløbet på at få
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redskabsskurets halvtag malet er mindre end det beløb, der blev afsat til det på syn.
JOM ansøger derfor om at få de penge der bliver tilovers overført til arbejdet på
kitning og maling af de fem kirkevinduer. JOM: Vi er i menighedsrådene blevet gjort
opmærksom på aldrig at oplyse håndværkere om, hvor mange penge vi har til de
enkelte projekter
8. Om fugning af gavl i præstegård. (JOM)…..JM afventer det tredje tilbud på arbejdet.
Punktet er med på næste møde
9. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Perlesten er leveret til Drejø og Skarø kirker. Et enigt
MR har besluttet, at UW PVS JM rydder op i baghaven i præstegårdshaven, arbejdet
sættes først i gang når vejret er til det. UW får hjælp af PVS til oprydning i
graverhuset.
10. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)…..ALS får mandat til at sætte arbejdet med
kirkelågerne i gang og mandat til at sætte arbejdet med den udvendige belysning på
kirken i gang.
11. Nyt fra kontaktpersonen. (LRT/JOM)…..UW JOM MJ LRT HK til kirkegårdskonference
d. 5. 3. i Nyborg UW tilmelder. Vi er blevet spurgt af MJ om erhvervspraktik som
graver. LRT kontakter MJ.
12. Nyt fra præsten. (LRT)…… I anledning af Kyndelmisse til næste år finder LRT på et
forårsarrangement. LRT arbejder hårdt på at få vikardækning til påske og
pinsegudstjenesterne på Skarø, ø-lejrgudstjenesten er dækket ind. Den nye bærbare
computer fungerer, de gamle skal skaffes af vejen JOM kontakter Sct. Jørgens Sogn.
Gudstjenesten den 20. 9. er flyttet til d. 18. 10.
13. Nyt fra formanden. (JOM)…… Formandsmøde d. 9. 3. Invitation til Alsangsstævne i
Odense i anledning af Danmarks befrielse d. 21. 3. Menighedsrådsforeningen afholder
møde d. 14.3. på Nyborg Strand Provsten besøger sognet på næste MR møde d. 11.3.
14. Næste mødedato 11. marts 2020
15. Eventuelt. MH gør opmærksom på, at vi skal huske at sætte referaterne op i kassen.

Mødeleder: JOM. Referent: HK.
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