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Mødeindkaldelse



Dato: 16. august 2017

Mødereferat

X

Sted: Sognecafeen, Drejø
præstegård kl. 12.30

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. 17

Fraværende:

Deltagere uden mødepligt:
Ursula Weidemann
Flemming Falkenberg

Benny Rasmussen (BR)
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), Simon Elmelund Nielsen (SEN), Graverafløser,
Drejø/Skarø.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden (MOC) (1 min.)
2. Godkendelse og underskrift af kvartalsrapport. (BR) (15 min.)
1.: Det ser faktisk ret godt ud, i sammenhold med hvordan det så ud i 2016.
2.: anbefales ikke at gå i gang med noget nyt for 2018
Sætte de manglende 50.000 kr på syn til Skarøs kirkeklokke 2019. (inden 1.10.17) – søge
Augustinusfonden, som anbefalet.
Kvartalsrapporten godkendt og underskrevet.
3. Diverse uregelmæssigheder i papirgangen mm. mellem regnskabsfører og
menighedsråd (BR) (15 min.)
Efterlysning af timesedler for Simon Elmelund.
Pinsekollekten mangler modtagere. Det rettes fremover.
Bilag fra Drejø købmand har BR ikke fået retur. Der mangler bilag for 3.600 kr. (ca.?).
Bilag for 2.000 kr til Mogens mangler. (kun dankortnota).
4. Klarificering af bestemmelserne for anvendelse af sognets økonomiske midler (MOC)
(10 min)
De penge vi forvalter er sognets penge.
Formanden har den mulighed, at han kan (hvis situationen haster eller der ikke er reageret),
så kan han bevillige nogle penge inden for rimelighedens grænser, men alle andre i rådet
kan ikke.
Ursula og Mette kan købe for under 5.000 kr.
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5. Gennemgang syn, herunder underskrift af protokoller (MOC) (10min.)
Underskrevet.
Bendt Longmose har sendt rapport fra synet – MOC rundsender den til alle.
6. Dagsorden menighedsmøde, herunder planlægning. (MOC) (10 min.)
17 tilmeldte d.d. + det løse. MOC giver besked til køkkenet på kroen. MOC får rundsendt
indbydelse med Niels.
Dagsorden fra sidste møde:
Lovpligtige informationer om regnskab og budget (MOC)
Lutheråret
Lapidariet på Skarø – tag over og se på det.
Gravminderegistreringerne Skarø og Drejø kirkegårde – gøre opmærksom på alt det nye,
der er i gang i kirkerne på landsplan og spørge ud til folk om, hvad de synes der skal ske i
kirkerne, præstegården og sognet i øvrigt.
7. Udstilling af Luther postkort i vore kirker, for fejring af Luther året (MOC) (2 min)
Katekismuskuppet var rigtig godt. Vi manglede at få sat postkortene ud.
Synge: Du kom med alt det der var dig med musikledsagelse.
8. Thomo kirkeklokken Skarø (TMJ) (3 min).
I forlængelse af BR’s indlæg foreslår TM at hun snakker med THOMO vedr. de 50.000 kr
ekstra, som vi ikke har fået på syn.
Kirkeklokkekonsulenten har foreslået at vi søger Augustinusfonden, hvilket hun arbejder
videre med. – med på næste møde.
Preben Sørensen har besigtiget og fotograferet den nuværende kirkeklokke. Der står ikke
nogen særlig inskription. Kun: B. V. D? BOCHUM 1898.
TM mødes med Skarøfolkene i efteråret vedr. ny inskription.
9. Høstfest og høstgudstjeneste kan ikke blive samme dato (TMJ) (3min.).
TM kan ikke holde gudstjeneste lørdag den 30.9., hvor Forsamlingshuset har planlagt at
holde høstfest. Høstgudstjenesten bliver søndag den 8.10. kl. 10.00.
10. Musikarrangement i Drejø kirke uge 42 (TMJ) (3 min).
Udsat til næste møde.
11. Lukket møde (JOM, MOC) (10 min.) – se referat nr. 18.
12. Beslutning om evt. genbesættelse af Gravermedhjælperstilling (MOC) 10 min.
Vi slår stillingen op som afløser på Drejø og Skarø. UW deltager i ansættelsessamtalerne.
MOC laver forslag til opslag og rundsender det. Deadline til DP på mandag.
13. Nyt fra formanden herunder gennemgang af aktionsliste (MOC) (10 min.) –udsat til
næste møde.
14. Nyt fra præsten (TMJ) (10 min.)
Præsentation af Flemming Falkenbergs hyppige besøg i præstegården.
Andet:
TM har brug for en ny kopimaskine der skal købes gennem kirkeministeriet.
Hanns sørger for at få skiftet opvaskemaskinen i præstegården.
15. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) (10 min.)
Orgel på Skarø: Der skal bruges gummimåtter under orglet. (der må ikke være træ mod
træ). Preben har skaffet nogen gratis vi kan prøve af. Der skal være flere mænd om det.
Orglet står skråt.
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Kitning af Skarø kirkevinduer. – udsættes til næste gang.
Urneplænen. Aase og Jonna ser, på fredag, på en sten, der ligger på Drejø kirkegård.
Kirkedøren, kirkegårds lågen, pletmaling i kirken, maling af døre i graverhuset.
Hvem vælger vi? Har vi råd nu?- Udsættes til næste gang.
Buskrydderen skal tages af inventarlisten.
16. Nyt fra kirkeværge Drejø. (HH) (10 min.): udsat næste møde.
17. Nyt fra kontaktperson. (JOM) (10 min.)
Jonna skriver til Simon vedr. timesedler.
Jonna skal have skriftlig besked om ferie fra UW og MJ.
Adventshyggen på Skarø bliver ikke til noget i år.
Jonna afleverer 446 kr. til MOC for brochurer i Skarø kirke.
18. Kommende arrangementer (Alle) (10 min) – udsat til næste møde.
19. Næste mødedato: (1 min) – fredag den 8.9. kl. 8.45 – 13.00.
21. Eventuelt
Hilsen fra Charlotte med tusind tak for den smukke gave til hendes fødselsdag.
Kalken i Skarø kirke skal forgyldes indvendig. (ca. 1.000 kr.) – med på næste møde.

