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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 17. juni 2020
x

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
38 - 2020

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)
Inger Margrethe Madsen (IM)
Regnskabsfører: Benny Rasmussen.
Følgende har ikke mødepligt
Suppleanter: Britta Tarp (BT).
Ansatte
Ebbe Valbjørn, Organist (EV), Charlotte Klinkvort, Kirkesanger (CK)( på årlov) , Helle Køster,
kirkesangerafløser (HK), Ursula Weidemann, Graver, Drejø (UW),
Mette Jørgensen, Graver, Skarø (MJ) Preben Sørensen (PVS) Graverafløser.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møder. (Alle) Godkendt. De tre referater
underskrives efter gældende restriktioner og retningslinjer
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle) Godkendt. JOM gør opmærksom på, at mødet
skal afholdes efter gældende restriktioner med god afstand og håndhygiejne.
3. Endelig godkendelse af budget udkast 2021. (JOM) Indberettet og godkendt. Det
endelige budget kommer i august ”Budgetbidraget for 2021 for Drejø Sogns
Menighedsråd godkendes ( CVR1640 9928, afleveret 09-06-2020 kl. 13:180”
4. Valg til menighedsrådet. (JOM) Orienteringsmøde forud for valget er d. 8. juli kl.
14.00 i præstegårdshaven. Menighedsmøde og valghandling lørdag d. 12. september
kl. 13.00 i forsamlingshuset. Den to- årige funktionsperiode, der blev ansøgt om d. 20.
februar, er godkendt. Valget gælder således for en to- årige periode
5. Kommende arrangementer. (ALLE) Menighedsrådet har besluttet at afholde følgende
arrangementer, med de restriktioner og retningslinjer, der er gældende for kirkerne på
pågældende tidspunkt: Orienteringsmøde i præstegårdshaven d. 8. juli
Sommerkoncert i Drejø kirke d. 22. juli. Ø-lejr gudstjeneste på Skarø d. 21. juli.
Sejlergudstjeneste på Drejø d. 25. juli. Sommerkoncert i Skarø kirke d. 16. august.
Ved MR mødet i august planlægges arrangementer for resten af året. Udvalget til
studieturen er ALS LRT HK, der fremlægger programmet på august mødet.
6. Bænke til Drejø kirkegård. (UW) To tilbud er modtaget til bænke ved flagstangen. Et
enigt menighedsråd har besluttet at lade firmaet Ginko få opgaven. UW får mandat til
at stå for projektet.
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7. Stendigeprojekt ved Drejø kirke. (JM) 3 tilbud på stendigeprojektet er modtaget. Et
enigt menighedsråd har besluttet at lade Lennart Bogøe få opgaven. Før arbejdet kan
sættes i gang, skal provstiet have en ansøgning med en redegørelse angående
projektet, og som skal godkendes inden vi kan starte projektet. JM udfærdiger det.
8. Om fugning af gavl i præstegård. (JM)
kontakte firmaet Kulekalk

Tre tilbud er modtaget. JM får mandat til at

9. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Buskads med mere i den bagerste del af
præstegårdshaven mod øst er ryddet. På kirkegården er anlagt græsplæne til
urnegravsteder, gravsteder sløjfet og stenene sat i lapidariet. Graverhuset malet.
Ansøgningen om at omdisponere 15.000 kr. af de synsudsatte midler fra maling af
graverhuset til kitning og maling af vinduer er godkendt. Karmen på kirkedøren males
senere. JM kontakter en låsesmed vedrørende nøgler.
10. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) Det synsudsatte arbejde i trapperummet og de løse
solbænke er afsluttet. Ligeledes er reparation af afskalninger af vægge i kirken
afsluttet, dette arbejde er taget på almindelig drift. Kirken er er efterfølgende gjort
grundig rent og åben igen. ALS får mandat til at finde en ny bladholder, der fungerer
efter hensigten.
11. Nyt fra kontaktpersonen. (JOM) CK får bevilliget timer til stemmevedligehold. MJ er
langtidssygemeldt, PVS er afløser
12. Nyt fra præsten. (LRT) LRT har fundet organistvikarer til juli gudstjenesterne. Der
indkøbes eksemplarer af den nye bibel.
13. Nyt fra formanden. (JOM) Kirkesyn onsdag d. 26. august kl. 9.00 på Drejø. MR har
sendt en bårebuket til Marie Henningsens begravelse. Genautorisationen til DAP’en
er ordnet. Skema over klimatiltag er udfyldt. Henvendelse fra Kirke QR angående
formidling om kirkerne. Henvendelse angående børnepolitik i kirkerne. Dette er ikke
aktuelt for os.
14. Næste mødedato 12. august 2020.
15. Eventuelt.

Mødeleder: JOM. Referent: HK.

