
Menighedsrådsmøde i
Menighedshuset,
Vor Frue Kirke, Svendborg

Dato: 5. februar 2014 
kl. 19.00
Spisning kl. 18.00

Blad nr. 
     

Afbud til kontoret senest den 3/2 kl. 12,
Afbud fra Britta Birkholm, koret

Formandens 

initialer: IM

Deltagende ikke-rådsmedlemmer:
Ida Hovalt

Dagsorden Beslutning
0.  Et kvarter om Vor Frue

(Britta Birkholm fra koret kommer og fortæller  
om korets arbejde.)

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 6 a, 
personaleanliggender, hele punktet 
behandles som lukket pkt. 

2. Gennemgang af referat fra d. 27/11-13. Ingen kommentarer
3. Økonomi generelt.

a. Regnskabsudkast 2013
b. Behandling og underskrift af bilag 1:

Revisionsprotokollat vedr. 
ansvarsforbehold mm. 

c. Forelæggelse af bilag 2: 
Revisionsprotokollat, beholdningseftersyn
2013

d. Stillingtagen til forhøjelse af kassebehold-
ningsbeløb til 5.000 fra nuværende 3.000
(se bilag 2, afsnit 4).

e. Fastsættelse af bidrag til menighedsplejen
i forbindelse med afholdelse af et 
”specielt” bryllup.

a. Afbud fra Benny Rasmussen, så ingen 
gennemgang af regnskabs-udkast 
2013.

b. Gennemgang og underskrift
c. Behandlet
d. Vedtaget
e. Beløb efter eget valg mellem 500 – 

1000 kr. til menighedsplejen til menig-
hedsplejens konto

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

Deadline for kirkebladet er 1. marts.
Kort orientering om kirkevandringer. 
Stormskaden afsluttet pris ca. 650.000 kr.

5.  Meddelelser fra formand, kontaktperson,
       udvalg m.v.

a. Kort orientering fra kontaktperson om 
aktuelle, generelle personale-anliggender

b. Evaluering af julens mange gudstjenester 
og øvrige arrangementer

a. Inspirationsmøde 5/3 kl. 18.30, 
Gudrun Fussing udsender dagsorden.
Kort orientering om organiststilling.
Orientering om fordeling af sekretær-
funktionen på menighedsrådsmøder.

b. Generel opbakning til julens 
arrangementer og gudstjenester
Tal for 24/12 igennem årene til 12/3.  

c. Tilmelding til møde i Nyborg 8/3
d. Kort orientering om Stiftsrådet, se 

hjemmesiden.
e. Afklaring af belastningssituationen på 

krematoriet
6. Drøftelse og fremlæggelse af samarbejdsaftale 

med Sct. Jørgens sogn om eksisterende 
organiststilling, oprettet i 2008 i forbindelse med 
Ida Hovalts ansættelse.
Indstilling fra formand til at give kontaktperson 
fuldmagt til at indgå og administrere aftalen på 
menighedsrådets vegne. Og indhente de 
fornødne oplysninger/ underskrifter.
Aftaleteksten er udformet på initiativ af/med 
hjælp af Fyens Stift i januar 2014.

Vedtaget.
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Dagsorden Beslutning
Formanden indstiller, at punktet behandles som 
lukket punkt.

7. Kommende arrangementer, bl.a. kort
Orientering om sognedag 6/4 2014

Iben Krogsdal, ny salmedigter, se omtale i
næste kirkeblad.
Reception for provstisekretær Gurli 
Klausholm Madsen d. 6/3
kl. 12-15. 

8. Eventuelt Menighedsrådsmedlem Kirsten Kyndi flytter 
fra sognet i løbet af foråret.


