
 

Menighedsrådsmøde i 
Menighedshuset, 
Vor Frue Kirke, Svendborg 
 

Dato: 11. september 2013  
Spisning kl.18 
 
 

Blad nr. 
      

Afbud : Conny Nielsen Formandens 

initialer: IM 

 

Deltagende ikke-rådsmedlemmer: 

Ida Hovalt 
 
 
    

Dagsorden Beslutning 

  0.    Et kvarter om Vor Frue 
         Om børnekor v/Ida Hovalt 

Ida fortalte om sin undervisning af børnene 
og fremtidstanker for sit 
børne/ungdomsarbejde. 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Gennemgang af referat (7/8 2013) Ingen kommentarer 

3. Økonomi generelt, herunder  
a. Eventuelle bemærkninger til d.15/8 
udsendte kvartalsrapport 2 fra Svendborg 
Kirkegårde. 
b. Kort orientering fra Budgetsamråd 28/8 
c. Fordeling af billetter til Sigurdkoncert 26/10. 
Formandens forslag: (Vi får ca.125 billetter) 
”20 fribilletter til minier. 
48 til familiebilletter (12 familier á 150kr) 
Resten til salg stykvis á 60kr 
Sælges på kontoret ved personlig 
henvendelse mod kontantbetaling”.   
 

Opfordring til at indsende ændringer til 
budget 2014. Indsendes til Benny 
Rasmussen via Peder Rønnow. 
a. Ingen kommentarer fra 

Kirkegårdsbestyrelsen. 
b. Inge orienterede. Økonomi i provstiet er 

stabil. 
c. Vor Frue får 127 billetter til koncerten kl. 

10.30. Skal sælges fra kontoret. 
Fællesannonce i avisen i næste uge. 
Der fastlægges ikke på forhånd, hvor 
mange der sælges som familiebilletter. 
Ingen fribilletter til minikonfirmanderne.  
Optrædende børn får gratis adgang. 
 

 
4. Kirkeforfatningsudkast, offentliggjort 2/5 på 

DAP 
Møde i Odense 26/8 på Campus, oplæg fra 
mødet v/dem, der deltog fra Vor Frue.  

Oplæg fra Lars Kierulf Larsen. Og orientering 
fra mødet ved Paul Verner Skærved, Gitte 
Meyer Jørgensen og Gudrun Fussing. 
Udveksling af meninger om 
forfatningsudkastet. 
Opfordring til at indsende høringssvar. 
Udarbejdelse af høringssvar sættes på 
dagsordenen til den 6. okt. 
 

5. Landemode 28/9 i Odense. Invitation 
udsendes fra Stiftet. 

Tilmelding til kontoret inden d.20/9. 

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

Husudvalg: Mødesal renoveres i uge 42. 
Teleslyngeanlæg installeres senere. 
Syn 2013 kommer snart. 
Sognemedhjælperudvalg til møde i Bregninge 
d. 17/9 vedr. sorggrupper. 
 

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

  Fribilletter for personer tilknyttet Vor Frue 
er suspenderet til Sigurd 26/10. 

Kontaktperson: Personaleanliggende videre 
til Stiftet. 
 

8. Kommende arrangementer.  
Høstgudstjeneste 15/9, tilmelding. 
Café begynder igen 16/9 
 

Opfordring til at medbringe frugt og blomster.  
Lene er tovholder. 
Povl står for den første Café. 

9. Evt. Orientering om opstilling til provstiudvalg. 
Orientering om valg til Stiftsråd og 
præsterepræsentant til provstiudvalg. 

 


