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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 16. September 2021.
x

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
05. 2021

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: Benny Rasmussen.
Følgende har ikke mødepligt :
Supplanter: Robert Jacobsen (RJ). Edith Rasmussen (ER). Britta Tarp (BT). Søren Thide (ST).
Mette Jørgensen (MJ). Inger Margrethe Madsen (IMM).
Ansatte: Charlotte Klinkvort, Kirkesanger (CK) , Helle Køster, kirkesangerafløser (HK), Ursula
Weidemann, Graver, Drejø (UW), Poul Andersen, Gravermedhjælper (PA), Preben Sørensen
(PVS) Graverafløser.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)

Godkendt

3. Stendige projekt ved Drejø kirke. ( JM /JOM )
Digeprojektet er blevet behandlet i
provstiet. De har skilt byggeprojekt og økonomi ad. Når alle tre tilbud på arbejdet er
indhentet, skal det valgte tilbud sendes til provstiet. (JM afventer det tredje tilbud).
Deadline for aflevering er 1. oktober. JM sender projektbeskrivelsen til HØS UW ALS
HK
4. Forpagtnings aftale vedrørende præstegårdsjord. (Alle) Forpagtningskontrakten er
udfærdiget på ny. Den skal underskrives og afleveres til provstiet.
5. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Fugeprojektet på gavl og facade på præstegården kan
sættes i gang i efteråret af murermester Jonas Bay Svendborg, og kan faktureres og
afregnes i år. JM har lavet aftale om service på oliefyret
6. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS) ALS har fået et tilbud på vinduer til graverhuset på
Skarø. Med forbehold for indtrufne omstændigheder er beløbet inkl. arbejdsløn 13.112
kr. MR har godkendt projektet, som kommer ind under almindeligt vedligehold. I
forbindelse med kirkesti-projektet kommer anlægsgartner Henrik Due d. 17. sept. til
Skarø for sammen med ALS JOM og UW at finde frem til en eventuel udformning af
stien og til materialer til belægning, så stien kommer til at passe til kirken og til
kirkegården.
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7. Nyt fra kontaktpersonen. (HØS) HØS har ikke modtaget svar på de APV skemaer,
der blev udleveret ved medarbejdermødet d. 18. juni.
8. Nyt fra præsten. (LRT)
Den nyligt holdte musikgudstjeneste var meget vellykket.
LRT har ferie i uge 43 Der er vikarer fra Svendborg, ferien bliver meldt ud via web
mail. Til gudstjenesten d. 17. oktober kontakter LRT en organist fra Svendborg
9. Nyt fra formanden. (JOM)
Honoraret til formand, kirkeværger og kontaktperson
bliver udbetalt.. Et enigt MR har besluttet, at HK får et vederlag. Driftrammen for 2022
er meldt ud. Provstiet har bevilliget 918.000 kr. til sognet. De resterende 100.000 kr.
finansieres via de frie midler. 27 et tilmeldt til sogneudflugten 1. oktober. UW og HK
laver aftaler med busselskabet, museet, vingården og om mad til hjemturen. Til
høstgudstjenesten 4. oktober på Drejø hjælpes vi ad med at pynte Drejø kirke. UW
HØS LRT og HK
10. Eventuelt. MR mødet i november bliver holdt på Skarø, hvor rådet vil konstituere
sig. Mødet begynder kl. 9.15 med morgenkaffe, og der sluttes af med en julefrokost.
Næste mødedato er 14. Oktober 2021.
Mødeleder: JOM. Referent: HK.

