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Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue

Kort om ”Branding af Vor Frue”, oplæg fra to  
gymnasieklasser d.19/12.

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Gennemgang af referater (21/11 og 28/11-2) Ingen bemærkninger.
3. Økonomi generelt, herunder forelæggelse af 

kasseeftersyn fra PWC. 
a. Kirkeindsamling, nyt system. 

Formandens forslag: Nedsættelse af et 
lille udvalg, der tager stilling til listens 
forslag og Vor Frues nuværende.

b. Samvirkende Menighedspleje, 
indmeldelse (se deres hjemmeside for 
yderligere viden om og principper).

c. Koncertindsamling til Menighedsplejen i 
Vor Frue kirke.

d. Abonnement på Kristeligt Dagblad til 
rådets suppleanter.

e. Bemyndigelse til at regnskabsfører, 
kasserer og formand ajourfører 
regnskabsinstruks.

Forelagt og underskrevet.

a. Udvalg: Præsterne og Conny Nielsen.
b. Indmeldelse vedtaget.
c. Der gøres opmærksom på indsamling 

til menighedsplejen ved internt 
arrangerede koncerter.

d. Besluttet – efter anmodning.
e. Bemyndigelse til at udarbejde 

regnskabsinstruks er givet.

4. Børneattester Menighedsrådet har besluttet at udfylde 
børneattester.

5. Godkendelse af ajourførte vedtægter og 
forretningsordenen (forslag kommer inden 
mødet) Honorarfordelingen vil blive som 
tidligere foreslået som udgangspunkt.

Vedtaget.

6. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle
projekter/arbejder i udvalgene. Herunder 
evaluering af 30/11 og udmelding af 
udvalgsformænd.

Nedsættelse af sognemedhjælperudvalg.
Alice Folke er formand for kirkegårds-
bestyrelsen.
Vær opmærksom på at overveje kandidatur til 
provstiudvalg og stiftsråd – valget er i 
efteråret 2013.

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

Datoer for menighedsrådsmøder i 2013:
24/4, 15/5, 26/6, 7/8, 11/9, 23/10 og 27/11
Kort orientering om personalemødet d. 10. 
januar, kl. 18.00.
Kort orientering v. Peder Rønnow om børne-
kor og andre aktiviteter for børn, som er Ida 
Hovalts arbejdsopgaver. Børnekor starter den 
6. februar,  kl. 15.30 – 16.30.

8. Kommende arrangementer Orientering om forfattergudstjenester.
Caféstart 14/1, Peder Rønnow er mødeleder, 
den 21/1 er Lene Bønnelykke mødeleder.
Opfordring til at deltage i studiekreds.
Opfordring til at deltage i 
Menighedsrådsforeningens kurser.

9. Evt. Henning Thalund, tidl. mr-medlem i Vor Frue, 
er afgået ved døden. Anne-Grete Thestrup 
har deltaget i modtagelse af ny imam på 
Svendborg Rådhus 
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