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Blad nr. 
     

Afbud til kontoret senest 
mandag d. 4. august kl. 12.

Formandens 

initialer: IM
Afbud fra Povl Chr. Balslev

Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue Sommerens arrangementer.

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, dog udgår punkt 4.
2. Gennemgang af referat (25/6 2014) Ingen kommentarer
3. Økonomi generelt, herunder 

a. 2. kvartal 2014 i hovedtal.
b. Tilskud til rejse med Danmission til 

Ægypten i forbindelse med etablering af 
venskabsmenighedsforbindelse. Der ydes 
tilskud til Lars Kierulf på max.6000kr. 

c. Vedtagelse af tiltag foranlediget af 
arbejdstilsynets påbud juni/juli 2014 
v/Peder Rønnow og Gudrun Fussing.

a. Kort gennemgang v/Benny Rasmussen . 
Der er mange synsudsatte arbejder, der 
afventer at blive udført.

b. Vedtaget. Lars Kierulf orienterede om 
ansøgning til Stiftet og økonomi generelt 
vedr. rejsen. 

c. Gelænder op til lanterne samt arbejde på 
loftet ca.31.000kr. Arbejde på loftet 
iværksættes i et vist omfang. 
Påbud vedr. plænen på skrænten skal 
være løst inden 15/4-15.

4. Udlån af konfirmandlokalet til privat til 4 møder 
i efteråret 2014.

Punktet udgår, da ansøgning er trukket 
tilbage.

5. Generel stillingtagen til omfang og lydniveau 
på kirkens klokker.

Punktet udsættes til d. 10/9. Der indbydes til 
dialogmøde med Anne-Grete, Povl og Karl-
Johann.

6. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle
projekter/arbejder i udvalgene.
Konkret orientering om nye ansættelser v/ 
Gudrun Fussing. 

Gudrun orienterede om ansættelse af nye 
kirketjenere Kirsten Andersen og Mette 
Kirstine Larsen.

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

• Tårnrenovering, igangsættelsesprocedure 
iht. Stiftets lånetilsagn v/formand og 
næstformand.

• Kirken er efter sædvane udlånt til firmelse 
april 2015.

• Endeligt budgetsamråd d.27/8 kl. 19.00 på 
Hotel Svendborg.

• Landemode lørdag d.27/9 
• Café-udflugt mandag d.29/9 kl.13

• Tilsagn om lån op til 550.000 fra Stiftet.
• Firmelse 11/4-15 aftales nærmere med 

kontor og kirketjener. Stor tilfredshed 
med samarbejdet.

• Ungdomsgudstjeneste 26/8 se nærmere 
omtale på Stiftets hjemmeside.

• Bestyrelsesmøde 10/9 kl. 17 i 
Samvirkende Menighedsplejer.

8. Evt. Anbefaling af bog af Pinsekirkens præst 
”Kære Hr. Tyv”
Kun kontaktoplysninger  fra  hjemmesiden 
kan udleveres i form af henvisning til 
hjemmesiden.
Orientering om Bøn i bevægelse


