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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 23. juni 2022
x

Følgende har mødepligt:

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.
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

2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)

Godkendt

3. Endelig godkendelse af budget udkast 2023. (Alle)
”Drejø Sogns Menighedsråd
CVR nr. 16409928, Budget 2023, Bidrag Budget afleveret d. 13-06-2022 8.57”
4. Kirkesyn 12. maj 2022. (JOM)
Synsrapporten er endnu ikke færdigskrevet. Ikke
noget på syn på Drejø kirke i 2023. Under almindeligt vedligehold: Den løse tagsten
på taget over våbenhuset lægges fast og understryges og væggen i våbenhuset
kalkes, og den lille skade ved prædikestolen udbedres, (det er ca. en dags arbejde).
Den bygningssagkyndige Anders Hulgaard rådede os til at montere skinner forneden
på graverbygningens døre. Ligeledes under almindeligt vedligehold. Drejø kirke og
kirkegård er i god stand og vel vedligeholdt. Præstegård gennemgået fra kælder til
kvist. Reparation af havedøren pga. råd blev sat på syn i 2021. Ellers blev
præstegården fundet i god stand. Skarø: Den midterste dør i graverbygningen skal
udskiftes, og er sat på syn i 2023. To døre i graverbygningen og to døre i gavlen på
kirken skal pletmales. Under almindeligt vedligehold. Kalkning af sydsiden i kirken er
sat påsyn i 2023. Kalkningen skal oprettes som en byggesag og over nationalmuseet
og en kirkegårdskonsulent før arbejdet kan sættes i gang.
5. Vinduer / forsatsruder i Skarø kirke. (JOM)
Problemet med fugt mellem vinduerne
og de koblede forsatsruder blev drøftet med de bygningssagkyndige Anders Hulgård
og Ejlif Rasmussen. Da vinduerne blev leveret, var det uden ventilation. Der blev
boret små huller forneden, uden det hjalp. De byggesagkyndige mente, at hvis man
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også borer små huller foroven, vil der blive en naturlig ventilation. En ansøgning om
dette er sendt til provstiudvalget, men efter samtale med provstisekretær Sabine
Larsen, skal ansøgningen også forelægges i Stiftet, før der kan tages stilling til
ansøgningen.
6. Status på stendige-projekt ved Drejø kirke. (JOM)
Formel afleveringsforretning d.
16. juni. Vi er godt tilfredse med resultatet. Birkely laver dyresikring på stendiget mod
nord.
7. Valg til menighedsrådet september 2022. (JOM) Det bliver fredag d. 16. september i
Drejø forsamlingshus kl. 16.00-18.00 tre medlemmer ønsker at fortsætte. Der skal
findes to nye medlemmer.
8. Kommende arrangementer og gudstjenester. (ALLE)
Koncert på Drejø d. 28. juli.
14.15 Sejlergudstjeneste på Gl..Havn. d. 30.7 kl. 19.00 Musikgudstjeneste på Skarø d.
31. juli kl. 16.00 Koncert på Skarø d, 14. august kl. 14.00. Musikgudstjeneste på Drejø
d. 18. september med ’Den danske sejlertrio’. Tidspunkt ikke fastsat.
9. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Der bliver indhentet et overslag fra Birkely vedrørende
brombærhegnet mellem præstegård og Løkken. To gravsten er sendt til rensning og
maling af tekst.
10. Nyt fra kirkeværge Skarø. (ALS)
ALS aftaler med maleren, der skal male de døre, i
graverbygningen og dørene i kirkens gavl. Ang. Den nye belægning: Henrik Due har
haft problemer med at få leveret materialer, kommer ca. uge 33/34 Det besluttet at
indkøbe en varmeblæser med timer til kirken for at mindske udgiften til el.
11. Nyt fra kontaktpersonen. (HØS) intet nyt
12. Nyt fra præsten. (LRT)
Bedste/klovnedage med klovneforestilling i
præstegårdshaven d. 2. august, hvor alle er velkomne.
.
13. Nyt fra formanden. (JOM) Provsten er raskmeldt fra 1. juli. Valg af ny Biskop, Tine
Lindhart stopper med udgang af januar 2023. Angående evt. nyt højtaleranlæg får vi
en tilbagemelding fra LRT. Skarø kirke og toilet er lukket i uge 31 men bliver tilset af
personalet dagligt.
14. Eventuelt.
Næste møde 11. august 2022.

Mødeleder: JOM. Referent: HK.

