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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 22. November 2019
X

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
32 - 2019

Sted: Provstikontoret KL 10
Fraværende:
Hanns Haenel

Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)
Lisbet Rønnow Torp (LRT)
Inger Margrethe Madsen (IMM)
Regnskabsfører: Benny Rasmussen.
Følgende har ikke mødepligt
Suppleanter: 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.

Dagsorden
Ordinært møde
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)… Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle…) Godkendt. Punkt 8 og 9 udsættes til BR deltager
i mødet kl. 11.
3. Præstedækning fremover i Drejø sogn. (JOM)…. LRT er blevet ansat som præst i
Drejø Sogn på ubestemt tid.
4. Gudstjenesteliste 2020. (LRT/JOM)… Gudstjenestelisten er gennemgået og godkendt
5. Aktivitetsplan for 2020. (ALLE:) Kyndelmissegudstjeneste kl. 14.00. Suppe i
præstegården kl. 12.30. Stillingtagen til tilsendte mails om Skuespil og guitar Duo
tages på næste møde. Det lovpligtige medarbejdermøde d. 24.1., hvor også
Personalekonsulenten i provstiet deltager. Foredrag i sang og billeder ’Årets Ring’
med Lisbet Torp og Ian Heilmann fredag d. 13.3. kl. 16.00 - 18.30 i præstegården.
Sogneudflugt: HK og UW er tovholdere, dato på næste møde. Det orienterende
menighedsmøde fredag d. 15. maj kl.16.00 i præstegården. Studietur fredag d. 11.9.
Forslag om markering af 5. maj- 75 års dagen for befrielsen - planlægges senere. 15.
juni - 100 årsdagen for genforeningen tages der stilling til senere.
6. Udarbejdelse af mødeplan for 2020. (ALLE: 15.1. 19.2. 11.3. 15.4. 13.5. 17.6. 12.8.
16.9. 21.10. 20.11. Alle møder er onsdage kl. 9.00 på Drejø i præstegården, bortset
fra mødet i november, der er en fredag og er på Skarø.
7. Bænke til Drejø kirkegård. (UW) Udsættes til næste møde.
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8. Stendigeprojekt ved Drejø kirke. (JM/JOM) Ansøgningen til provstiudvalget om at
overføre 300.000 kr. til en konto, øremærket stendiger, er godkendt. BR opretter konto
i Fynske Bank To tilbud på projektet er modtaget. JM kontakter anlægsgartner Henrik
Due for en opfølgning på dennes tilbud. Dette arbejdes der videre med på næste
møde, hvor der tages endelig beslutning.
9. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Arbejdet med udskiftning af vinduer og døre i
præstegården er færdigt. Arbejdet på Carporten er færdigt. Kælderskakten mures op
mandag 25.11. Maleren kommer i begyndelse af december. Vinduesinddækning og
vinduesflader ved de nye vinduer males samtidig med kælderskakten. I forbindelse
med arbejdet på gavlvinduerne viser det sig, at begge gavle er i dårligere forfatning
end først antaget. Arbejdet på østgavlen laves derfor nu, for de midler der blev afsat
på syn kr. 20.000. Den anslåede pris på vestgavlen er på 50.000 kr. et enigt MR har
besluttet at ansøge provstiudvalget om 5% midler til gavlen. Redskabsskuret på
kirkegården males, når vejrliget er til det. Kirkedøren er afhentet, en midlertidig dør
monteret, døren er færdig til opsætning d. 4. 12. JM og UW har sat et provisorisk
dyrehegn op.
10. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) Ikke noget nyt.
11. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM) CK har søgt orlov uden løn fra 1.1. - 13.7. 2020. Et
enigt MR har besluttet at give CK orlov. Kirkesangerafløser HK vikarierer.
12. Nyt fra præsten. (LRT) Glad for at få forlængelse af stillingen – Gerne mere tid til
punktet Nyt fra præsten på møderne – Kom gerne med evt. ønsker om specielle
former for gudstjenester og forslag til foredrag - Præstegården kan bruges på mange
måder. MH vil gerne være med til at planlægge 15. juni sammen med LRT
13. Nyt fra formanden. (JOM) HH trækker sig af helbredsmæssige årsager ud af
menighedsrådet. IMM træder som 2. suppleant ind i menighedsrådet. Den bærbare,
der endelig fungerer, SKAL pr. 2.12. udskiftes med en ny bærbar. Den gamle
bortskaffes. Post fra Folkekirkens Nødhjælp om indsamling 2020, og fra Kirkens
Korshær. Formanden siger tak til alle for et godt og travlt år.
14. Næste mødedato. 15. januar
15. Eventuelt: Ny plæneklipper indkøbt til Skarø kirkegård

Konstituering
1. Konstituering af menighedsrådet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand
Næstformand
Kontaktperson
Kirkeværge Drejø
Kirkeværge Skarø
Sekretær
Kasserer
Bygningssagkyndig
Underskriftsberettigede.

Jonna Møller
Helle Køster
Lisbet Rønnow torp
Johannes Madsen
Aase Linn Sørensen
Helle Køster
Inger Margrethe Madsen
Ejlif Rasmussen
Jonna Møller, Helle Køster

2. Fastsættelse af honorar…... Honoraret er uændret. Næstformanden, der ikke får
honorar, får et skattefrit vederlag på 2.500 kr.
3. Fastsættelse af tidspunkt for honorarudbetaling…. Udbetaling i oktober.
Mødeleder: JOM. Referent: HK.

