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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 14. Oktober 2021
X

Blad nr.
06 - 2021

Sted: Drejø præstegård kl.
9.00

Følgende har mødepligt:

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 14. Oktober.
Følgende har ikke mødepligt
Suppleanter: Robert Jacobsen (RJ), Edith Rasmussen (ER), Britta Tarp (BT), Søren Thide (ST),
Inger Margrethe Madsen (IMM).
Ansatte : Charlotte Klinkvort, Kirkesanger (CK) , Helle Køster, kirkesangerafløser (HK), Ursula
Weidemann, Graver, Drejø (UW), Poul Andersen Gravermedhjælper, Skarø (PA), Preben
Sørensen (PVS) Graverafløser.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)….. Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)……Godkendt
3. A. Revisionspåtegning vedr. årsregnskab 2020. (BR)
PWC

Godkendt uden forbehold af

B. Revisionsprotokol til årsregnskab 2020. (BR)
Ingen bemærkninger til
revisionsprotokollen. Men vi har noteret os revisorernes bemærkninger vedrørende
manglende funktionsadskillelse
4. Kvartalsrapport pr.30/9 2021. (BR)
Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt. I
forbindelse med gennemgang af kvartalsrapporten, blev det blev besluttet, at UW
indhenter tilbud på en ny løvstøvsuger til erstatning af den gamle, der er tung og
svær at arbejde med. Til Skarø kirke finder UW og PA i fællesskab en håndstøvsuger.
JM får mandat til at lade tømreren, der skal reparere ved brændeskuret, reparere den
røde havelågen ind til haven og den hvide havelåge ud til Brovejen. Til MR mødet i
november har JM et tilbud med fra den murer, der omfuger forsiden af præstegården
samt gavlen mod øst i uge 43, til fugning af havesiden ud mod øst samt evt. et tilbud
fra endnu et murerfirma.
5. Budget 2022. (BR)
2022 kl.15:58”

”Budget 2022 for CVR 16409928- endeligt budget afleveret 7/10

6. Valg til provstiudvalget. (JOM) Til MR medlemmerne er præsentation af de nye
kandidater til provstiudvalget fremsendt pr. mail. MR stemte og LRT afleverer de
afgivne stemmesedler til provstikontoret i dag.,
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7. Status på stendige projekt ved Drejø kirke. (JM/JOM)
Stendigeprojektet er blevet
behandlet på provstiudvalgsmødet d. 13. oktober. Materialet er videresendt til stiftet.
Inden næste møde kontakter JM Sanne Fonnesbæk i stiftet for at få stiftets svar på
projektet. Elhegn sikring er ikke inkluderet i de tilbud, der er givet.
8. Arrangementer og gudstjenester i november- december 2021 . (Alle)
Alle Helgen
gudstjenester på Skarø og Drejø. Lucia-gudstjeneste med øernes julespisning.
Højestene kontaktes om en ekstra tur den aften. Adventsmøde og Årets Ring i
forsamlingshuset med kaffe, kage og gløgg kl. 16.00-18.45. Lisbet inviterer til
juleaften i præstegården.
9. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)
Brændeskur og hegn er blevet malet, der skal
udskiftes nogle brædder i stakit og på taget. En tømrer er kontaktet. De små vinduer i
gavlen er malet. VVS- service på oliefyr er bestilt, som også skal se på
varmtvandsbeholderen i graverhuset.
10. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)
Henrik Due har sendt et tilbud på kirkestien, ALS
kontakter endnu et firma for et tilbud. Arbejdet kan først udføres i 2022
11. Nyt fra kontaktpersonen. (HØS)

Ikke noget fra kontaktpersonen

12. Nyt fra præsten. (LRT)
Stiftavisen har kontaktet LRT, de vil gerne have en artikel
til bladet om at være ø-præst. Organist bliver kontaktet.
13. Nyt fra formanden. (JOM) Provstiudvalget har på mødet d.13. oktober godkendt og
underskrevet forpagtningsaftalen. Provstiet sender den underskrevne kontrakt videre
pr brev til Markus Sørensen og til MR. Ø-Sammenslutningen har sendt en invitation til
MR om et seminar på Venø ’Ø-kirkerne nu og i fremtiden’ d. 4.-5. Mere om dette ved
MR mødet i november. Ligeledes på mødet fremlægges et udkast til en
gudstjenesteliste for 2022. Mødet d. 19. 11. er også det konstituerende møde. Gør jer
tanker om hvordan vi skal konstituere os.
14. Eventuelt. UW bestiller juletræ til Skarø kirke. BR har valgt at nedtrappe sit
arbejdsliv, og tager derfor sin afsked som regnskabsfører for Drejø Sogns
menighedsråd, JM har underskrevet ansøgningen, der træder i kraft d. 30. april 2022
Næste mødedato er 19. november 2021.
Mødeleder: JOM. Referent: HK.

