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 1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

 2.  Gennemgang af referat fra 31/5-17 Ingen kommentarer. 
 

 3.   Slip kreativiteten løs v. Birgit Elmon. 
    Ansøgning om materialemidler og fort- 
    sættelse af kreative dage i Vor Frues  

        menighedshus 

Der aftales to gange pr. halvår. 
Materialeindkøb dækkes af den budgetlagte 
konto til frivillig-grupper. 
Birgit beskrev forløbet af en kreativ dag. 

 

      4.    Økonomi generelt, herunder: 
             a. Budgetbidrag 2018 – Vor Frue Kirke 
             b. Kvartalsrapport til underskrift og  
                 gennemgang 
             c. Opfølgning af pkt. 4 fra 31. maj v.           

         Karsten Strauss, formand og kasserer 

a. Foreløbig budgetbidrag godkendt. CVR 
50276716 Budget 2018, bidrag budget 
afleveret den 12/6-2017 kl. 19.23. 

b. Gennemgået og underskrevet. 
c. Opjustering med ca. 12.000kr. 
 

     5.    a.  Opfølgning og evaluering af visitats og 
.                 internt temamøde d. 21/2 v. Lars Kierulf  
                  og kontaktperson Peder Rønnow 
            b.   Et fast årligt punkt på dagsordenen,  
                   hvor årets arrangementer og andre til- 
                   tag evalueres mhp. forbedringer. 
            c .  Et fast årligt fælles møde med menig- 
                   rådet og personalet som deltagere,  
                   hvor forskellige vigtige spørgsmål kan 
                   drøftes, og så vi hver især har styr på,  
                   hvad der er af vigtige problemstillinger i 
                   Vor Frue Kirke. 
             d.  Orientering om personalehåndbog 
             e.   Fælles elektronisk kalender. 
              f.  Sommerudflugt for råd og personale 
                  10/9. Budgettal 
                   Fælles nytårskur 12/1 2018 for råd og 
                   personale. Budgettal. 

d. Personalehåndbog påbegyndes snarest. 
e. Der undersøges muligheder. 
f. Stor tilslutning til udflugten. Dato for 

nytårskur vedtaget og budgetteres med 
ca. 350kr pr. person. 

a. --- 
b. Punkt 6 tilføjes ordet evaluering. 
c. Det tilstræbes at menighedsrådsmødet i 

juni kombineres med møderne omtalt i 
punkt b. og c. 

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

 Kort orientering om syn 8/8. 
 

Synsrapporter færdiggøres senere i august. 
 

 
 

     7.    Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
             udvalg m.v.  
 
             Indkaldelse til offentligt møde om ”Valg til 
             provstiudvalg og stiftsråd 2017”. 
             Mødet afholdes 21/8, se provstiets hjem- 
             meside under nyheder. 
                           

Gratis billetter til Lutherforestilling i Sankt 
Nikolaj kirke. 
 
Landemode 30/9, tilmelding på Fyens Stift. 
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            Budgetsamråd 30/8. 
            Tilmelding 23/8 til kontoret 
            Dagsorden udsendes fra provstikontoret. 
             Informationsmøde 4/9 i Fyens Stift om  
             forsøgsordninger for menighedsråd.   
             Tilmelding til Stiftet senest 30/8, se  
             nærmere på Stiftets hjemmeside i  
             kalenderen       

 
 
 

     8.     Nyt menighedshus.  Sonderingsmøde den 31/8 i det nedsatte 
udvalg. 
 

     9.    Kommende arrangementer (se kirkeblad)             
 
 

   10.    Eventuelt Efterlysning af frivillige til Luthers nøgle. 
Husk frist for tilmelding til Kirkeskolen 18/8. 

    
 
                                               

______________________         ______________________          ______________________ 
             Anne-Grete Thestrup                                          Conny Nielsen                                           Ellen Fruelund Hansen                                                  

 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
           Gitte Meyer Jørgensen                                             Inge Moritzen                                              Jytte Damkier                                                        

 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
            Karsten Strauss                                                 Kirsten Theisen                                                 Lars Kierulf Larsen                                                                          
 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
                Leon Torp Nielsen                                          Paul Verner Skærved                                     Peder Rønnow Pedersen             
 
 
 

______________________          ______________________ 
                suppleant                                                          suppleant     
 
 
 


