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Synsprotokollen er printet ud
Mødeindkaldelse
Mødereferat

x

Følgende har mødepligt:

Dato: 13. Oktober 2022

Blad nr.
12 - 2022

Sted: Drejø præstegård kl.
9.00
Fraværende:

Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)
Lisbet Rønnow Torp (LRT)
Hanne Ørum Sørensen (HØS)
Regnskabsfører: Else Arndal deltager i dette møde.
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/Skarø (UW), Poul M. Andersen, Gravermedhjælper( PMA) Søren
Thide, Graverafløser (ST)

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)
slåfejl, en fejl i en dato, datoen er 29.9.

Godkendt. Under punkt 11 er der en

2. Godkendelse af dagsorden. (Alle) Godkendt.
3. A. Revisionspåtegning vedr. årsregnskab 2021. (EA) Godkendt uden forbehold af
PWC
B. Revisionsprotokol til årsregnskab 2021. (EA) Ingen bemærkning til
revisionsprotokollen. Men vi har noteret os revisorens bemærkninger vedrørende
manglende funktionsadskillelse. Vi har gennemgået skattekontoen og
skatteoplysninger af indberettet løn til Skat uden at det har givet anledning til
bemærkninger
4. Kvartalsrapport pr. 30/9 2022. (EA)

Godkendt

5. Budget 2023. (EA) Drejø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16409928, Budget 2023,
’Endelig budget afleveret d.12-10. 2022 kl. 16:24’
6. Bispevalg. (JOM) Kun medlemmer af MR kan stemme til Bispevalget. Der bliver
indkaldt til et kandidatmøde i Odense og Svendborg mellem d. 22.11. og d. 4.1. 2023
Selve valget bliver gennemført via E-Boks
7. Optegning af skrift på gravstene. (HK) På to af de gamle gravsten fra lapidariet,
Kvaseskipperens og Harald Petersens, er skriften slidt så meget ned at den ikke kan
læses længere. Det koster ca.30.000 kr. for at få de to sten renoveret. Stenene renses,
sandslibes og skriften bliver med en særlig teknik hugget ind med en skrifttype, der
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kommer så tæt på den originale som muligt. Dette blev vedtaget. HK kontakter
stenhuggeren, får aftalt den helt præcise pris, skrifttype med videre. Stenene skal
afleveres på Drejø.
8. Arrangementer og gudstjenester i november-december 2022. (ALLE) d. 21. 10. Årets
Ring i forsamlingshuset Kaffe og kage. UW HK arrangerer. d. 23. 10. Gudstjeneste kl.
14.00 Drejø d. 6.11 Allehelgensgudstjeneste i begge kirker kl. 14.00 på Skarø, kl. 17.00
på Drejø. JOM indkalder til MR møde med konstituering af det nye råd d. 18.
november kl. 9.15 på Skarø. Der er julefrokost efterfølgende. Den. 3. 12. kl.17.00 er
der Luciagudstjeneste i Drejø kirke. d. 16. 12. kl.16.00 er der Adventshygge i Drejø
forsamlingshus.
9. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Til MR mødet d. 18. 11. har JM tilbud med, fra Rejsby
med priser på præstegårdens havedør, samt det tilbud/ overslag han har modtaget fra
Birkely på fjernelse af brombærhegnet ind mod naboen. Efter besøgsrapport fra
skorstensfejeren, hvor det blev noteret at oliefyret var sodet meget til, har der nu
været service på fyret. De skader der blev noteret i synsrapporten på kirken,
fugtskade i våbenhus, understrygning, udvendig fugtskade, opmuring af solbænk i
tårnet og udbedring af en lille skade ved prædikestolen er dags dato blevet
færdiggjort. I graverhusets dør bliver der monteret en sparkeplade. Arbejdet bliver
udført i efteråret. 1. års gennemgang af kalkning af Drejø kirke viste sig, at alt var
tilfredsstillende, og murerens arbejde var i orden.
10. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) Belægningen ved Skarø kirke er skiftet, arbejdet er
færdiggjort og resultatet er yderst tilfredsstillende. Søjlerne som holder
kirkegårdslågerne er blevet rettet op. Dørene i gavlen af kirken er blevet malet (under
almindeligt vedligehold). Ved provstesynet var en straks-opgave: Den midterste dør i
graverhuset skal, på grund af råd, udskiftes. Døren er bestilt, og den lokale tømrer er
sat på opgaven. De to andre døre i graverhuset er også i dårlig stand, derfor har MR
besluttet, at der sættes 3 ens døre op i graverhuset. ALS kontakter tømreren og
arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt. Der er endnu ikke kommet svar fra
hverken Nationalmuseet el Den Kgl. Bygningssagkyndige angående boring af små
huller i vinduerne i kirken. Indkøb af varmeblæser til kirken udsættes til næste år.
11. Nyt fra kontaktpersonen. (HØS)
12. Nyt fra præsten. (LRT)

Orientering fra HØS

LRT er vikar i Vor Frue Kirke.

13. Nyt fra formanden. (JOM) Synsprotokollen fra Provstesynet er printet ud og sættes
ind i kirkeprotokollen. Ved provstesynet var der følgende synsarbejder: Havedøren i
præstegården skal repareres eller udskiftes inden d.31.12. 2023. Indvendig kalkning
af sydsiden i Skarø kirke med termin d.31.12. 2024. Vi tager fat på begge arbejder i det
nye MR. Kirkeministeriet har rundsendt forskrifter til begrænsning af energi, på den
baggrund har et enigt MR besluttet, at der kun sættes lys på kirkerne juleaften og
juledag. Ved brandsynet af begge kirker i september foretaget af Beredskab Fyn, kom
en ny brandinstruks: Hver måned skal der føres logbog, som skal forevises ved
næste brandsyn. i Skarø kirke trænger dåbsfad, den syvarmede lysestage, lysekrone
og de to alterstager til at komme til gørtler. UW undersøger hvor vi kan få det gjort.
Skal vi rykke tidspunktet for sommerkoncerten i Skarø kirke? Når kalenderen skal
lægges på mødet d. 18. 11. skal vi beslutte tidspunktet for sommerkoncerten.
14. Eventuelt.
Næste møde 18. November 2022.
Mødeleder: JOM. Referent: HK.

