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Dagsorden Beslutning 

”Punkt 0”. Præsentation af de tre nye tovholdere 
for meditationsgruppen: Nora Pilegaard, Anders 
og Anne Herskind. 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 23/11-2016 Anne-Grete Thestrup er også medlem af 
kirke- og husudvalg. Godkendt. 

3. Økonomi generelt, herunder: 
a. Menighedsrådets stillingtagen til provstiets 
endelige behandling af regnskab 2015. 
b. Vor Frue kirkes bidrag til Kirkens Korshærs 
varmestues ”sognemiddage” 2017. Det 
foreslås, at beløbet udgør kr.4000 igen. 
c. Dækning af transportudgifter til Luther-
arrangementer i Odense svarende til max. 
togbilletpris. (Ca.160kr). 
d. Regnskabsinstruks for 2017. Fuldmagt til 
regnskabsfører, intern kasserer og formand til 
udfærdigelse. 
e. Godkendelse af Revisionsprotokol vedr. 
beholdningseftersynet den 8/12 2016. Bilag 1. 
 

a. Punktet er ikke relevant, der er kommet 
ny procedure. Regnskabet er allerede 
frigivet til offentliggørelse. 

b. Bevilget. 
c. Vedtaget med max. 4 ture pr. medlem. 
d. Fuldmagt givet. 
e. Godkendt og underskrevet af 

formanden. 

4. Vedtagelse af forretningsorden. Bilag 2. Vedtaget og underskrevet af formanden. 

5. Vedtagelse af vedtægter for valgt kasserer, 
kontaktperson og kirkeværge. Bilag 3-5. 
 

Vedtaget og underskrevet af formanden. 

6. Vedtagelse af indsamlingsliste. Bilag 6. Vedtaget med tilføjelse af, at 
koncertindsamlinger går til 
menighedsplejen. Der undersøges 
mulighed for at indføre mobile pay v/Peder 
Rønnow Pedersen. 
 

7. Orientering om, og evt. stillingtagen til 
orlovsanmodning fra Lene Bønnelykke. 

Der bevilges orlov/udtræden af rådet indtil 
udgangen af oktober 2017. 
1.suppleant indtræder derfor i rådet i den 
periode. 
 

8. Godkendelse af ansættelse af Eik Skibdal 
Schwarz. Fuldmagt til kontaktperson Peder 
Rønnow Pedersen til at gøre ansættelsen 
permanent ved prøvetidens udløb v/Peder 
Rønnow Pedersen og Ellen Fruelund 
Hansen. 
Hvis detaildrøftelser, overgår punktet til 
lukket møde. 
 

Fuldmagt givet. 
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9. Godkendelse af resterende datoer for MR-
møder. 
19/4 (også menighedsmøde) 
31/5 
21/6 
9/8 
20/9  
25/10 
22/11 

Mødet 19/4 er afstemt med formanden for 
menighedsplejen. 
Mødet 20/9 fastlagt pga. behandling af 
revisionsprotokollat. 
Alle foreslåede datoer er placeret under 
hensyntagen til provstiets liste over 
”regnskabsmæssige indberetninger”. Der 
er ikke provstesyn i 2017. 
Datoer er godkendt. 

10. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle 
projekter/arbejder i udvalgene. 

 

Ny pumpe installeret i præstegården på 
Ørbækvej efter vandskade i kælderen. 
Stiftet arbejder på at finde gammelt brev i 
arkivet vedr. Wessels trappe. 
21/2 fælles temadag for menighedsråd og 
ansatte v/menighedsrådsforeningen. 

11. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v.: 

 I henhold til rådets beslutning indhentes 
der børneattest for alle frivillige, der er 
mere end blot hjælpere ved et enkelt børn-
ungearrangement og andre med 
permanent tilknytning til offentlige 
arrangementer i Vor Frues regi. 

 Stiftets Nytårskur i Domkirken d.12/1-17. 
(Se stiftets hjemmeside) 

Biskoppen kommer formodentlig på visitats 
enten den 11/6 eller den 25/6. 
Gudstjeneste og let frokost og møder med 
menighedsrådet og præsterne. 
Tilladelse til at benytte Den Nye Aftale indtil 
udgangen af 2019. 
Husk tilmelding til Stiftets nytårskur. 
Kreative lørdage fortsætter ikke, evaluering 
udsendt. 
Samtaler om tro den 11/1 v/Anne-Grete 
Thestrup. 
Studiekreds om reformation begynder i 
januar, se kirkebladet. 

12. Evt.  

 
 
 
______________________         ______________________          ______________________ 
             Anne-Grete Thestrup                                          Conny Nielsen                                           Ellen Fruelund Hansen                                                  

 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
           Gitte Meyer Jørgensen                                             Inge Moritzen                                              Jytte Damkier                                                        

 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
            Karsten Strauss                                              Lars Kierulf Larsen                                              Lene Bønnelykke                             
 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
                Leon Torp Nielsen                                          Paul Verner Skærved                                     Peder Rønnow Pedersen             
 
 
 

______________________          ______________________ 
                suppleant                                                          suppleant            


