
Menighedsrådsmøde i
Menighedshuset,
Vor Frue Kirke, Svendborg

Dato: 8. august 2012 kl.19 
Spisning kl. 18

Blad nr. 
     

Formandens 

initialer: IM
Afbud til kontoret senest d.6. august . 
Afbud fra Leon Torp, Peder Rønnow, 
Peder Bo og Povl Balslev. Victoria S.
Dam forlod mødet kl. 21.00  under pkt. 6

Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue Ikke et beslutningspunkt

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Gennemgang af referat (27/6-2012) Ingen kommentarer
3. Økonomi generelt, herunder:

a. Kvartalsrapport 2.kvartal 2012.

b. Frekvens af tagrenderensning på kirken
v/Gudrun Fussing.

c. Trådløst netværk i kirken (nye 
sendefrekvenser til teleslynge)

d. Lejebetaling for lån af konfirmandlokalet 
til faste brugergrupper. Formandens 
forslag: 100kr pr. gang er lig med 5000 
pr.år der betales forud pr. 1.januar til 
Menighedsplejen.

e. Midler til menighedsrådsvalg 2012.

a) Kommenteret og gennemgået. 
Spørgsmål vedr. materialet kan rettes 
til Benny Rasmussen. Vikarcirkulæret 
er ophørt.

b) Prisniveau undersøges og tages op 
på syn.

c) Kirkeværge er opmærksom på proble-
matikken, afventer om der opstår 
frekvensproblemer i Vor Frue. Drøftes 
på syn.

d) Husudvalget arbejder videre med kon-
traktoprettelse hurtigst muligt. Møde 
med nøgleperson om lånepraksis af 
lokaler og rengøring.

e) Der er afsat 10.000 kr., konto 6800

4. Udvalgsstruktur (opfølgning på punkt 6a 
27/6)

Udsat til næste møde. Bedes indsendt til kon-
toret senest 15. sept., således at materialet 
kan sendes til alle inden mødet den 19. sept.

5. Kirkeskole 2012-13. Opfordring til at melde sig til Kirkeskolen. 
Kursusudgiften dækkes af menighedsrådet.

6. Budgetsamråd 30. august 2012 Tilmeldingsliste rundsendt og tilmelding 
senest 24/8 til kontoret

7. Studietur d. 30/9-2012 
v/Gitte Meyer Jørgensen

Tilmeldingsliste på kontoret. Studietursudval-
get planlægger snarest.

8. Syn d. 15/8 2012 Entydig prissætning i relation til synsprotokol.

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

Indsættelse af vikarpræst den 7. oktober.
Evaluering af udflugt til kirkegården i pinsen. 

10. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v. 
a. Indtryk fra mødet med bispekandidater d. 

7/8
b. Evaluering af festdagene

a) Positiv tilbagemelding fra mødet.

b) Optagelse i festprogram og lydprøve – 
brev til Festdage og Torvedag.

11. Kommende arrangementer
Menigheds- og valgorienteringsmøde d. 12/9 Styr på planlægningen.

12. Evt. Intet.




