
Menighedsrådsmøde i
Menighedshuset,
Vor Frue Kirke, Svendborg

Dato: 6. oktober 2013 
kl. 11.30
Der vil være lidt spiseligt i 
mødelokalet fra kl. 11

Blad nr. 
     

Afbud til kontoret senest den 2/10 kl. 12, 
da der skal indkaldes suppleanter pga. 
punkt 2.

Formandens 

initialer: IM
Forhåndsafbud fra Lene Bønnelykke, 
Anne-Grete Thestrup og Povl Chr. 
Balslev.
Anette Bruun hermed indkaldt.

Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. a. Valg til Stiftsråd i Fyens Stift (Valget er  

afviklet som fredsvalg. Valgt er Paul Verner  
Skærved)

b. Valg til provstiudvalget i Svendborg Provsti 
– 5 læge medlemmer.

c. Valg til provstiudvalget i Svendborg Provsti 
– 1 præstemedlem (Valget er afviklet som 
fredsvalg. Valgt er Mette Jørgensen)

a. Paul Verner Skærved orienterede om, 
at suppleanter er Annelise Bilsted 
Ebbe og Mona Nissum.

b. Der er 11 stemmeberettigede til stede 
og 11 afgivne stemmer.

3. Forelæggelse af revisionsprotokol og 
regnskab 2012.
(provstirevisors påtegning udsendes til 
orientering inden mødet)

Forelagt og underskrevet af formanden. 
Returneres til provstiet sammen med referat 
fra menighedsrådsmødet i dag.

4. Udarbejdelse af høringssvar til 
forfatningsudkast. 
(Forfatningsudkast er udprintet i 2 
eksemplarer og kan lånes på kontoret)

Høringssvar til Kirkeministeriet inden 
31.10.2013
Udsendte oplæg drøftes på mødet den 
23.10.2013. Feed back ønskes inden da 
direkte mellem menighedsrådsmedlemmerne.

5. Evt.
MR-mødedatoer 2014:

        Januar 8/1. Februar 5/2. Marts 12/3. 
        April 23/4(menighedsmøde). Maj 28/5.

Juni 25/6. August 6/8. September 10/9.
Oktober 22/10. November 26/11

Jeg regner med, at det bliver disse dage. 
Frister og ferier er lagt ind efter dette års 
mødekalender.
Den endelige liste kommer på som punkt den 
23/10, så overvej den og kom med evt. 
ændringer. 

Orientering om indkøb af nyt 
teleslyngeanlæg til menighedshuset v/Peder 
Rønnow.

Til punkt 2a og 2b er der i Vor Frue 12  
stemmeberettigede 

(10 valgte rådsmedlemmer og de 2 præster)

Til punkt 2c er der i Vor Frue 2 stemmeberettigede 
(de 2 præster)


