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Mødeindkaldelse
Mødereferat

Dato: 13. januar 2022
X

Blad nr.
08 - 2022

Sted: Præstegården kl. 9.00

Følgende har mødepligt:

Fraværende:

Helle Køster (HK)
Inga Aase Linn Sørensen (ALS)
Jonna Møller (JOM)
Johannes Madsen (JM)
Lisbet Rønnow Torp (LRT)
Hanne Ørum Sørensen (HØS)

HØS

Regnskabsfører: Benny Rasmussen.
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) Preben
Sørensen Graverafløser (PVS).

Dagsorden
Ordinært møde
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (Alle)……Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. (Alle)……Godkendt
3. Stendigeprojekt ved Drejø kirke. (JM) Efter MR mødet i november sendte vi en
anmodning til Stiftet om at bruge anlægsgartner Henrik Due til kirkedigeprojektet.I
svaret fra Stiftet, vurderer stiftets kirkegårdskonsulent, at H. Due ikke har den
nødvendige erfaring med kirkedigebyggeri. Opgaven kan kun godkendes, dersom
arbejdet bliver udført af Anlægsgartner Birkely. JM kontakter Birkely. JOM skriver
ansøgning til provstiudvalget om tilladelse til at påbegynde arbejdet, og tilladelse til
at bruge de opsparede midler.
4. Aktiviteter i 2022. (Alle)….. Menighedsrådsseminar på Venø d.4. 5. februar. HK og ER
tilmeldt. Medarbejdermøde d.11. januar kl. 9.00 HØS indkalder til mødet.
Menighedsmøde og orienteringsmøde forud for MR. Valget afholdes d. 25. marts i
forsamlingshuset kl. 16.-19. Sogneudflugt til Store Magleby d. 8. maj HK og HØS er
tovholdere. Tilbagemelding på næste møde. Årets ring, der er udsat 2 gange
planlægges på næste møde. Det blev besluttet 4 mod 1 at ALS engagerer Rasmus
Fribo til sommerkoncerten på Skarø d. 14. august.
5. Nyt fra kirkeværge Drejø. (JM) Fugeprojektet på havesiden i præstegården er
næsten færdigt, der mangler en dags arbejde.
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6. Nyt fra kirkeværge Skarø. (AS)
Vinduerne i graverhuset er ankommet, de bliver sat
i når vejret tillader det. Tilbud på indgangsstien til kirken: Birkely 93.750kr. Henrik
Due: 79.000. vi venter med igangsættelse.
7. Nyt fra kontaktpersonen. (HØS)
8. Nyt fra præsten. (LRT)
d. 17-20. maj

Punktet udgår, da kontaktpersonen ikke er her.

LRT på kursus i Løgumkloster i marts og på Præstekonvent

9. Nyt fra formanden. (JOM) Provstesyn d. 12. maj. Formand, Sognepræst,
kirkeværger, graver og den bygningssagkyndige SKAL deltage. Provstiudvalgets
bygningssagkyndige Anders Hulgård deltager. Provstisekretær Sabine Sønderborg
Larsen deltager og skriver synsrapporten. Synet begynder på Drejø. Synsprotokol,
kollektbog, kirkegårdskort og kirkegårdsprotokol skal være til stede. Inventarlister fra
begge kirker skal opdateres. ALS opdaterer på Skarø, UW opdaterer på Drejø
sammen med PVS. UW opdaterer inventarliste fra præstegården sammen med HK. Vi
har givet 1000kr til Sct. Nicilai Tjenesten i Odense. Grøn Kirke har sendt en plakat vi
kan sætte op i våbenhuset. Vi vil bede Else om at skrive på hjemmesiden, at vi er med
i Grøn Kirke. Overdragelsen mellem MR’s regnskabsfører Benny Rasmussen, der
holder op, og Else Arndal, der bliver den kommende regnskabsfører, er i gang. De
kommer begge med til det næste møde d. 17. februar
10. Eventuelt.
UW har fået en invitation fra provsten til kirkegårdsmøde angående
fælles kirkegårdstakster for alle kirkegårde. Folkekirkens Nødhjælp har indsamling d.
13. marts. Spørgsmål om Kirkegænger statistik, dette spørgsmål kommer med på
provstesynet.

Mødeleder: JOM. Referent: HK.

