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Mødeindkaldelse



Dato: 26. januar 2018

Mødereferat

X

Sted: Drejø Kro kl. 0900

Følgende har mødepligt:
Hanns Haenel (HH)
Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Mogens Chriel (MOC)
Tamira Mariann Jørgensen (TMJ)

Blad nr. 25 - 2018

Fraværende:

Deltagere uden mødepligt:
Ursula Weidemann
Edith Rasmussen

Regnskabsfører: Benny Rasmussen.
Følgende har ikke mødepligt
Suppleanter:
Johannes Madsen (JM), Inger Margrethe Madsen (IM), Uwe Helm Petersen (UHP), 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
1. Godkendelse af referater sidste møde. (Alle) (2 min.)
Vedr. pkt. 13: Besøg i Skarø kirke kl. 12.45. Efter samtale med orgelkonsulenten, som har
leveret orglet er det blevet besluttet, at orglet beholder sin nuværende placering. Han
kommer og reparerer det snarest. Men henvisning til forløbet i sagen om orglets placering
fremhævede MOC, at det er vigtigt at have medarbejderne med i hele forløbet, når der sker
ændringer af deres arbejdsplads.
Godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse dagsorden. (Alle)(2 min.). Blad nr. ændres fra 0118 til 24 – 2018, da det
skal følge en valgperiode.
3. Valg af sekretær og kasserer (5 min.)
Tamira Mariann er valgt som sekretær.
Tamira Mariann er valgt som kasserer.
4. Eventuelt salg af jordlod Hjortø (MOC) (10 min.)
MOC spørger Hjortøboerne / Bent Henningsen, hvad deres holdning er til salg af evt.
jordlod.
5. Gudstjenestelister 2018 (TMJ) (15 min.)
Ændring af listen grundet ø-lejrgudstjeneste på Skarø til søndag den 22.7. kl. 17, hvorfor
Gudstjenesten søndag den 15.7. i Drejø kirke flyttes til søndag den 22.7. kl. 10. Der er
tilføjet ”med forbehold for ændringer”.
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6. Sommerkoncerter i kirkerne (ALS/TMJ) (15 min).
Sommerkoncert i Skarø kirke søndag den 12. august kl. 14.00. Aase har aftale med
Christian Søgaard Trio. Aase har mandat til at fortsætte til 6.500 kr + færge og kaffe og
Skarø is i forsamlingshuset.
Endnu ingen aftaler om koncerter i Drejø kirke. Alle OBS på aftale om koncerten onsdag
den 25.7.
7.

Tilbud på forgyldning af alterkalk og køb af brugt pengeskab, Skarø kirke (TMJ)
(5. min.)
Vi har vedtaget at tage imod tilbud 2 på kr. 2.500 kr. inkl. moms.
Vedr. brugt pengeskab undersøger Hanns pengeskabet i kælderen i præstegården om det
kan bruges.

8.

Augustinusfonden/Ny kirke klokke Skarø kirke) (TMJ) (5 min.)
TM har rykket Augustinusfonden, der kommer svar snarest. Teksten på klokken er
godkendt. Punktet med igen på næste møde.

9.

Anvendelse af kollekterne (MOC) (5 min.)
Der er flest penge til høstkollekten, hvorfor MOC foreslår ændring af modtagere på listen.
MOC laver en revideret liste til næste gang.

10. Nødvendige vedligeholdelsesarbejder i præstegården. (Se bilag 1.) (MOC) 15 min.)
Gennemgår Bilag 1:
”Forbedringer og vedligehold Præstegården”, pkt. 1-8:
MOC og HH lader pkt. 1 blive udført når frosten er af jorden.
Pkt. 2-8 gennemgås sammen med provsten når han kommer i foråret.
Pkt. 8: MOC indhenter tilbud hos Paw og TTS på reparation efter angreb af murbier”.
Der står 20.000 kr. fra synsudsatte midler i 2015.
”Drejø kirke” pkt. 1-5:
Pkt. 1. HH tager sig af det og informerer om det næste møde.
Pkt. 2. MOC og UW laver et udvalg, der finder ud af hvordan det skal se ud, hvad det
koster og hvordan det søges i tilgængelighedspuljen – til næste møde.
Pkt. 3 og 5 er synsudsatte og HH er i gang med det og informerer om det næste møde.
Pkt. 4. se pkt. 12 på dagsordenen.
11. Udlevering af aktionsliste (Bilag 2.) (Stillingtagen til stadig validitet for enkelte
punkter på listen udsættes til mødet i februar (MOC) (1 min.) –MOC udsender til alle
inden næste møde, hvor det kommer på som et punkt.
12. Status, gruppen for registrering af gravminder. (HK) (15. min.)
Helle refererer fra besøget af landskabsarkitekten Susanne Wagner (som tidligere har
været her). Udvalget mødes onsdag den 7. 2. kl. 9.30 hos Mogens.
13. Synssatte 50.000 kr. til undersøgelse af fundament Drejø kirke (TMJ) (2 min.).
Benny har rykket for udredning af manglende faktura for ”kirkens sokkel
gennemgås” /syn 2016.
TM har snakket med provstisekretær Hanne Eckmann, der oplyste, at
kalkningsprojektet har betalt 55.000 kr. for reparation af murværket på Drejø kirke i
forbindelse med kalkningen.
UW siger at alle reparationer inkl. nedløbsrør ved koret er udført.
B. Longmose ringer tilbage til TM vedr. reparationerne. TM og MOC undersøger om vi kan
søge om omdisponering af de synsudsatte 50.000 kr fra 2016.
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14.

Gravstedsfolder til tryk. Ursula finder priser fra trykkeri. (TMJ/UW) (3 min.)
TM uddeler printet foldere.
UW har indhentet tilbud på 100 foldere:
Print og falsning kr. 583 + rentegning, 1-2 timer á kr. 635.
UW sender rundt til endelig korrekt / gennemsyn, derefter til trykker.

15.

Nedsættelse af sogneudflugtsgruppe (Alle) (5 min.)
MOC, Hanns og Helle. Forslag modtages gerne. Forslag: Tur til Ærø.
Forslag på gudstjenestelisten er søndag den 13. maj v/ TM. Indbydelse med i DP senest
19. februar.

16.

Nyt fra rådsmedlemmerne bordet rundt. (Alle) (30 min.)
Nyt fra kontaktperson:
Holdt møder med personalegruppen på baggrund af APV fra sidste år og handlet på det
der var. Der var medarbejdermøde den 24.1. (referat er sendt ud).
UW ønsker en ukrudtsbrænder til gangarealer m.m. til kr. 11.675,-. UW undersøger hos
andre gravere, om de kender den og kan anbefale den - inden næste møde.
Tidligere har der været TEAM-møder på Drejø og på personalemødet blev det vedtaget
at personalet kunne mødes forår og efterår. Kontaktpersonen vil gerne deltage, hvis
medarbejderne ønsker det. Der er ikke mødepligt.
Mogens siger nej til en ekstra trillebør i præstegården. 5 stemte ja. UW køber én.
Mette har endnu ikke været på det lovpligtige graverkursus. MOC arbejder videre med
det.
Nyt fra kirkeværge Skarø:
Ministerialbogen er afleveret den 22.11. til TMJ.
Orientering om at de udgåede hækplaner er erstattet af Birkely, og sat af Mette og
Preben. Der er lagt flis.
Tømreren, der lavede taget har været og lagt tagpladen på, indenfor garantien.
Linda maleren kommer til Skarø for aftale om maling af kirken indvendig. Kirkelågen tager
hun med hjem. Skal hun tage kirkebænkene med hjem? Aase får hende til at give en pris.
Orglet: Der mangler et varmelegeme for at undgå mug. Aase siger ja til Prebens tilbud
om at lave orglet.
Fugt i kirken: Forslag om at tage forsatsruderne af. Aase og Mette arbejder videre med
det. Tamira Mariann foreslår en affugter i kirken.
Nyt fra næstformanden:
Nye forslag til ændringer af gudstjenesterne:
At der spilles musik ud af kirken efter postludiet.
Ved koncerten i Skarø kirke var der vekselvirkning af musik og sang. Kan vi gøre det
under evt. musikgudstjenesterne? – evt. musikskolen i Svendborg / Christian. DUT.
Det er nemmere at synge, når vi står op og synger. Det er indført i nogle kirker. – vi
tænker på det til næste gang.
Nyt fra kirkeværgen Drejø:
Nyt fra præsten:
TM var til nytårskur / biskoppens fødselsdag i domkirken 11.1. og har hilsen med til alle
menighedsråd med tak for gaven til biskoppens fødselsdag. Hun takkede for alle
ansøgninger vedr. fristiftsordningen. Vi afventer svar fra kirkeministeriet.
Nyt fra formanden:
Informeret omkring problemerne med det nye FLØS lønsystem.
Der er blevet lavet et dialogredskab til bekæmpelse af mobbekultur i Folkekirken. Kan
findes DAP og i linket på biskoppens nyhedsbrev fra januar.

17.

Kommende arrangementer. (Alle 5 min.) – udsat.

18.

”Lesson learned” på mødet den 10. januar i provstiet (10 min.) – udsat.
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19.

Fastsættelse af mødedatoer resten af året. (Alle) (10 min.)
28. februar kl. 9 på kroen
14. marts kl. 9 på kroen.
13. april kl. 9. på kroen.

20.

Eventuelt.
Edith sender DP til
Den gamle kollektbog kommer til at ligge hos MOC.

I alt 2 timer og 25 min.
Ordstyrer: JM.

