Drejø Sogns Menighedsråd
Menighedsrådsmøde www.drejosogn.dk
Side 1/2

Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 19. august 2021.
x

Følgende har mødepligt:

Blad nr.
04. 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 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 (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. Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2021. (BR)……. Kvartalsregnskabet fremlagt,
gennemgået og underskrevet af formand og kasserer
4. Forpagtnings aftale vedrørende præstegårdsjord. (ALLE). Kun et bud er kommet på
forpagtningen af præstegårdsjorden. Markus Sørensen har budt 22.000 kr. MR har
sagt ja til forpagtningen, som løber i perioden fra 1. 9. 2021 til 31. 8. 2026. Morten Haar
fra stiftet udarbejder kontrakten.
5. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM). Der har været afleveringsforretning for kalkningen af
Drejø kirke. JM afventer svar fra Stiftet på projektbeskrivelsen af stendigerne. JM har
bedt om tilbud på fugearbejde på præstegården fra 3 murerfirmaer. Malerarbejder på
brændeskur og stakit er skudt i gang
6. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)……. Der er ikke noget nyt
7. Nyt fra kontaktpersonen. (HØS)……. Der er ikke noget nyt
8. Nyt fra præsten. (LRT). Klovnedagene er afviklet, og var meget vellykkede, det gir
mening at man ser børn på øen. Mikrofonen i kirken er repareret, programmet for
studieturen d. 10. 9. er klar til at blive sendt ud. Musikgudstjeneste d. 12.9. med
musikere fra Svendborg
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9. Nyt fra formanden. (JOM). Ærtekonvent fredag d. 8. 10. på Brobyværk Kro.
Budgetsamråd d. 25.8. på Danhostel kl. 19.00. På kirkesynet d. 12.8. var der ingen nye
mangler og ingen gamle mangler. Note fra præstegårdssynet: Her males 2 vinduer i
gavlen og et kældervindue. Pris på om fugning af nordfacaden på præstegården skal
indhentes. Der skal understryges på det tilgængelige loft. Note fra synet på kirken:
Reparation ved prædikestolen, indvendig understrygning ved trappeopgangen til
kirketårn. På Skarø kirke: Note 1: De tre vinduer på graverbygningen udskiftes. ALS
har kontaktet en lokal snedker på Skarø. Note 2: Et evt. byggeprojekt med kirkesti fra
kirkelågen ind til kirkedøren. ALS har kontakt til Henrik Due angående overslag og
udformning.
10. Eventuelt.
Næste mødedato er 16. september 2021.
Mødeleder: JOM. Referent: HK.

