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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 14 august 2019
x

Følgende har mødepligt:
Hanns Haenel (HH)
Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)
Lisbet Rønnow Torp (LRT)

Blad nr.
29 - 2019

Sted: Drejø præstegård
KL 9.00
Fraværende:

Regnskabsfører: Benny Rasmussen.
Følgende har ikke mødepligt
Suppleanter: Inger Margrethe Madsen (IM), 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.
Inden mødet drikker vi en kop kaffe og ordner i god ro og orden evt. fakturaer og bon´er.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle) …Godkendt med bemærkning om, at
ALS under evt. nævnede ønsket om et krucifiks i Skarø kirke sat op over
udgangsdøren
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)…Godkendt….
3. Kvartalsregnskab pr. 30/6 2019. (JOM)…. Kvartalsregnskabet pr 30.6. 2019 er
fremlagt, godkendt og underskrevet af formand og kasserer.
4. Genautorisation til kirkenettet. (JOM)….Benny Rasmussen har fået bemyndigelse til
genautorisation af adgang og rettighed til kirkenettet.
5. Udskiftning af pc i præstegården. (JOM)….Et enigt MR har besluttet, at den
stationære computer udskiftes med en bærbar. Efter samtale med Folkekirkens IT, er
vi blevet guidet i, hvordan vi destruerer den stationære computer og i, hvordan den
bærbare skal aktiveres. Det er LRT, der skal gøre det, da det er en kirkenet PC
6. Kirkesyn 23 august 2019.(Alle) På grund af indtrufne omstændigheder flyttes kirkesyn
til onsdag d. 28. 8. kl. 9.00 på Drejø med morgenkaffe og let frokost. Skarø om
eftermiddagsfærgen. Ejlif Rasmussen er med som byggesagkyndig.
7. Kommende arrangementer. (Alle)….Studietur d. 13. september til København. Afg.
Drejø 6.10 afg. Svendborg kl. 7.30 Kaffe og rundstykker på færgen, UW er tovholder
på morgenmad, AB leverer, JM bringer. Rundvisning i Københavns Middelalderby og
i Vor Frue Kirke. Sandwich bestilles i Kbh. Middag i Svbg. i Salig Simons gård. Kl.
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17.00 Litteraturkreds begynder i oktober. Lucia d. 7. december. LRT HK UW er
tovholdere. Adventsmøde på Drejø d. 13. december
8. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)…. Kirken er blevet reperationskalket, sti og kirkelåger
er færdige. Maler er bestilt til jordkasseskur. Tavlen med præstenavne sendes til
skiltemaler til opdatering. Tilbud på arbejdet i præstegården forventes indkommet
snarest muligt.
9. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)…. Fin sommerkoncert, 65 tilhørere. Et ønske er et
krucifiks, der skal hænge over udgangsdøren fra kirkerummet. Skal med på syn.
10. Nyt fra præsten. (LRT)…. Sommeren har givet gode og smukke og sjove oplevelser,
med gudstjenester, begravelse og bedstedage. Til sejlergudstjenesten næste år skal
der bruges mikrofon. En Skarø ø-lejrdeltager skrev en artikel til Kristeligt dagblad om
Ø-lejrgudstjenesten. I forbindelse med en rapport, der er udarbejdet om
Gudstjenesten og Folkekirkens liturgi, vil Stiftet gerne i kontakt med sognene. I den
forbindelse er der lavet pixiudgaver af rapporten. LRT kommer med et oplæg på et
senere tidspunkt.
11. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM)….Falck har udført sit årlige eftersyn. Skarø har fået et
brandtæppe.
12. Nyt fra formanden. (JOM)….Alle Helgens gudstjenesten på Skarø er aflyst i år, da
Højestene ikke betjener Skarø i ugerne 43,44,45,46. Budgetsamråd d. 28. august kl.
19.00 i Fredens Kirke. Høstgudstjeneste d. 6. oktober. Julegudstjeneste d.24.
december. I henhold til Idrætscirkulæret, har et enigt MR besluttet at give HK et
skattefrit beløb på 2.500 kr. som vederlag for sit arbejde. Modtaget mail fra Chr.
Arendt, der tilbyder koncert i Skarø kirke. Brev fra Folkekirkens Nødhjælp om
Høstindsamling.
13. Næste møde dato 18.09. 2019.
14. Eventuelt….. LRT: Evt. en Helligtrekonger gudstjeneste på Drejø. Evt.
musikgudstjeneste til Kyndelmisse på Drejø.
Ordstyre: JOM
Referent: HK
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