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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 20. November 2020.
X

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
42 - 2020

Sted: Skarø
forsamlingshus kl. 9.15
Fraværende:

Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)
Lisbet Rønnow Torp (LRT)
Inger Margrethe Madsen (IM)
Hanne Ørum Sørensen (HØS)
Regnskabsfører: Benny Rasmussen.
Følgende har ikke mødepligt
Suppleanter: Britta Tarp (BT).
Ansatte: Charlotte Klinkvort, Kirkesanger (CK), Helle Køster, kirkesangerafløser (HK), Ursula
Weidemann, Graver, Drejø/Skarø (UW), Preben Sørensen (PVS) Graverafløser.

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

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)……Godkendt
3. Gudstjenesteliste 2021. (LRT/JOM)

JOM sender en rettet gudstjenesteliste ud til alle.

4. Aktivitetsplan for 2021. (ALLE)…. På grund af omstændighederne med Covid 19
afventer vi situationen, punktet er med på mødet i januar. Sogneudflugt: Søndag d.30.
maj
5. Udarbejdelse af mødeplan for 2021. (ALLE) MR møderne er fortsat onsdage kl. 9.00 i
præstegården: 13. 1. 10.2. 17.3. 14.4. 12.5. 16.6. 18.8 15.9. 13.10 19.11 Det lovpligtige
medarbejdermøde: fredag d. 26. februar. Det lovpligtige Menighedsmøde: Fredag d.
23. april i præstegården. Studietur: Fredag d. 10. sept.
6. Stendigeprojekt ved Drejø kirke. (JM/JOM)… Projektet er godkendt af provstiet og
sendt videre til høring i Stiftet. Vi afventer besked fra Stiftet.
7. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM)…… Fugearbejdet på gavlen mod vest i præstegården
er færdigt. Denne forbedring er udført ved hjælp af 5% midler
8. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)….Istandsættelsen af kirkegårdslågerne forventes
færdige og opsat inden jul.. En ny brochureholder bliver hængt op i ’våbenhuset’
inden jul.
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9. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM) … Ved en fejl fik vi ikke skrevet ind i referatet i
februar, at JOM er kontaktperson. Som sådan har hun fungeret i 2020. JOM får
mandat til sammen med Anne Monk at lave et ansættelspapir på stillingen som
gravermedhjælper på Skarø. MR har besluttet, at ordningen med 2 timer ekstra om
ugen til UW og ansættelse af gravermedhjælper ved Skarø kirke foreløbig gælder for
et år Den nye kontaktperson afholder MUS samtalerne i 2021
10. Nyt fra præsten. (LRT)…. Har haft 14 dages orlov, været på seminar på refugiet i
Løgumkloster. I Drejø Posten vil LRT skrive hvordan julegudstjenesten afholdes. Evt.
nye ændringer fra kirkeministeriet om afholdes af gudstjenester i julen vil blive sendt
via webmail. Har vi ingen organist til en gudstjeneste, indspiller Ian Heilmann
musikken, og en højtaler tages i brug. Det fungerer godt.
11. Nyt fra formanden. (JOM)… Provsten hilser, og siger mange tak for besøget på Drejø
og Skarø. JOM har besvaret et spørgeskema fra provstiets energioptimeringsudvalg
om opvarmning af kirkerne g præstegården. Det blev besluttet, at der på
indsamlingslisterne til kollekt skal stå følgende modtagere: Jul: Børnesagens
fællesråd. Påske: Dansk Bibelselskab. Pinse: Danske Sømandskirker.
Høstgudstjeneste: Folkekirkens nødhjælp.
Den lovpligtige plan for Covid 19 for de ansatte, hvis man bliver syg: Man tager hjem,
isolerer sig, ringer til kontaktpersonen og melder sig syg, oplyser hvem man har
været i kontakt med og bliver testet. MR sørger for, at der efter gældende
retningslinjer bliver sprittet af, hvor man har opholdt sig.
12. Næste mødedato: 13.Januar 2021
13. Eventuelt.

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

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

Jonna Møller valgt med. 5 stemmer
Helle Køster valgt med 5 stemmer
Hanne Ørum valgt med 6 stemmer
Johannes. Madsen valgt med 6 stemmer
Aase Linn Sørensen valgt med 6 stemmer
Helle Køster valgt med 6 stemmer
Hanne Ørum valgt med 6 stemmer
Ejlif Rasmussen
Jonna Møller Helle Køster
Jonna Møller, Johannes Madsen, Helle Køster

2. Fastsættelse af honorar. Honorarbeløbet er uændret. Formand: 11.000 kr.
Kirkeværger: 5.500 kr. Kontaktperson: 5.500 kr. Vi giver fortsat et skattefrit vederlag
til næstformanden

3. Fastsættelse af tidspunkt for honorarudbetaling. Honoraret udbetales i november
måned.
Mødeleder: JOM. Referent: HK.

