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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 5. Maj 2022
x

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
11 - 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) Godkendt, men under punkt 8 skal
der stå: ’Skift af belægningen er forelagt provsten’
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)…..Godkendt
3. Kvartalsrapport for januar kvartal 2022. (EA) Kvartalsrapporten fremlagt.
gennemgået og godkendt. Drøftelser om elektroniske fakturaer. Der købes en bærbar
computer til brug for graveren og medlemmerne af MR. som skal stå i præstegården.
UW indkøber en. El udgifterne ved Skarø kirke er steget betragteligt
4. Budgetudkast 2023. (EA) Budgetudkastet er fremlagt og gennemgået. Ved
provstesynet skal problemet med vinduerne i Skarø kirke gennemgås sammen med
den bygningssagkyndige. Vi har talt om de øgede forbrugsafgifter, men vi afventer og
ser tiden an.
5. Fællesregnskabskontor. (JOM) Drøftelser om det kommende fælles
regnskabskontor. Vi fortsætter med vores regnskabsfører EA.
6. Energi rapport. (JOM) Den seneste energigennemgang af præstegård og kirker blev
lavet i 2015, På Dialogmødet i provstiudvalget, blev MR spurgt hvilke tanker vi havde
gjort os om at udskifte oliefyret i præstegården. På den baggrund blev vi enige om at
udfærdige en skrivelse til provstiudvalget, hvor vi opfordrer dem til at lave en
’Energifond’ i lighed med provstiets Kalkfond. JM udfærdiger skrivelsen
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7. Adgangsvejen til Skarø kirke. (ALS/JOM)
Vi har sendt en redegørelse til PU
angående skift af belægningen på tilgangsvejen til kirken og fået tilsagn om, at vi må
iværksætte arbejdet. Pga. af uforudsete prisstigninger og et merforbrug i materialer
,er prisen steget med 20.000 kr. Dertil kommer en udgift til afstivning af stolperne ved
kirkelågen. Et enigt MR har besluttet at iværksætte arbejdet. ALS kontakter Due og
beder om at arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt.
8. Kommende arrangementer og gudstjenester. (ALLE) Koncerter i Drejø og Skarø
kirker, Bedste dagene endnu ikke planlagt. Revideret gudstjenesteliste sættes op i
den lille kasse ved præstegården.
9. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Birkely begynder mandag d. 9. maj på kirkedigerne.
Jonas har lavet havelåger og brændeskuret,
10. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) Vinduerne i graverhuset er sat i . Thomos
klokkeservice laver det årlige eftersyn på klokken, og undersøger hvorfor der er
mislyde på klokken. VVS Hybel udskifter de utætte vandrør d.6. maj. ALS og PMA
laver kirkens inventarlister d. 6. maj. Det blev diskuteret, om Skarø kirke skal være
lukket under festivallen. 5 ud af 6 MR- medlemmer har besluttet, at kirken skal være
lukket de dage der er festival.
11. Nyt fra kontaktpersonen. (HØS) Søren Thide er ansat som ny en ny graverafløser.
Ansættelseskontrakten bliver udfærdiget af Stiftet. Vi drøftede kontraktens
ansættelsesbetingelser, som vi siger ja til.
12. Nyt fra præsten. (LRT) Provsti kursus fra tirsdag d.17. maj til d. 20 maj.
13. Nyt fra formanden. (JOM) Provst Bente Holdgaard er sygemeldt, vikar er af provst
Inge Dahlgaard. Til provstesynet er det Anders Hulgaard, der laver synet sammen
med Sabine Larsen. UW sørger for morgenmad og sandwich til frokost. Vi giver 90 kr.
til Kirkeskolen. Der er indbetalt til Danske Sømandskirker. Genautorisation af DAP
senest 31. maj Sydfynske kirker har fået tilsendt oplysning om gudstjenester og
koncerter. Til studieturen i september er JOM LRT og HK-tovholdere. Ved
Menighedsmødet kom der et forslag om et bedre lydanlæg, vi spørger Niels KR.
Mortensen om han vil finde et lydanlæg, der passer til vore kirkerum.
14. Eventuelt.
Næste møde 23. juni 2022.

Mødeleder: JOM. Referent: HK.

