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Formandens 

initialer: IM 

 Deltagende ikke-rådsmedlem:  
 
    

Dagsorden Beslutning 

0     Mere kirke for pengene   Minikonferencen blev aflyst, men vil indgå i 
forberedende budgetsamråd onsdag d. 30/3-
16 kl. 19.00 i Fredens menighedshus. 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 

2. Gennemgang af referat (25/11-15) Ingen kommentarer. 

3. Økonomi generelt, herunder: 
a. Provstiets godkendelse af årsregnskab 2014. 
Se bilag 1. 
b. Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn 
for 2015. Se bilag 2. 
c. Regnskab for kirkebazar 28/11-15 
v/bazargruppen. 
d. Sognemaddage 2016 i Kirkens Korshærs 
varmestue i Svendborg (kr 4000 i 2014 og 2015) 
e. Abonnement på CVLI (filmfremvisning til 
undervisning m.v.) v/Gitte Meyer Jørgensen. 
 

a. Godkendt og underskrevet. 
b. Behandlet og underskrevet. 
c. Kr 6601,50 indsættes på kirkens 

konto til ligelig fordeling mellem 
venskabsmenigheden i Ægypten 
og Kirkens Korshærs lokalafd. 

d. Kr 4000 bevilges igen i 2016. 
e. Beslutning udskydes til næste 

møde og der undersøges 
alternative ordninger. 

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

a.  Beslutning vedr. nødvendigheden af en 
kordegns deltagelse ved kirkelige handlinger på 
lørdage/hverdage. 
b. Afslag på 5% midler til klokkeknebel. 
c. Arbejdstilsynets rapport vedr. besøg 26/11-15. 
Rapporten ligger på DAP i mail 3/12-15. 

a. Det besluttes at kordegne har fridag 
om lørdagen fra 1/3-2016. 

b. Klokkeknebel laves alligevel. 
c. Rapport med grøn smiley. 

 
 
 
 

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

 Evt. indplacering af nyt 
menighedsrådsmedlem i udvalg. 

 Inge Moritzen tager til Danmissions 
møde 30/1-16. 

 Opfølgning på punkt 3, 25/11-15 vedr. 
kirkegårdsregnskab. 

 Victoria bliver medlem af kirke- og 
kulturudvalget. 

 Orientering om Danmissions 
arbejde generelt. 

 Regnskabet er integreret i Skt. 
Nikolajs regnskab. 

 Orientering om ”Himmelske dage” 
i København 5-8/5-2016 
www.himmelskedage.dk 

6. Kommende arrangementer Økumenisk møde bliver 3/2-16 i Hjerterum i 
Vestergade. 
Salmesangsaften 21/1 med nye salmer. 

7.  Eventuelt 
 

 

 


