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Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2. Gennemgang af referat (17/11-2010) Referat godkendt. 

3. Økonomi generelt

a. Forelæggelse af beholdningseftersyn 
af 11. nov. 2010

b. Ændrede bestemmelser om 
anbringelse af kassebeholdning og 
opsparing, se IT-skrivebord 28/10 
(opfølgning på beslutning af 17. nov. 
2010 ved Peder Bo)

c. Forslag om at afsætte beløb til 
jubilæumsarrangement juni 2011 til 
aktivitetsudvalgets disposition.

Benny Rasmussen arbejder på vort årsregnskab

Beholdningseftersyn 11/11-10, orientering
Forelagt for MR’et, underskrevet af formand.

Vi venter på svar fra provstiet, punktet udsættes 
til 16/2-11.

Punktet er udsat til 16/2-11.

4. Samarbejde mellem provstiets sogne 
(opfølgning på beslutning af 17. nov. 
2010 ved John Larsen)

Intet nyt. Hans Bach tilkendegiver, at arbejdet 
snart genoptages.

5. Mødedatoer for 2011: Forslag om at 
flytte menighedsmødet 16/3 til f. eks. 
21/9-2011 ved Inge Moritzen. (se ved- 
hæftede filer specielt afsnit 5 for orient.)

Menighedsmøde er flyttet fra 16/3-11 til 21/9-11, 
kl. 18.00.

6. Orientering og stillingtagen til aktuelle 
projekter/arbejder i udvalgene. 

Kirkeudvalg orienterer. Forgyldning af alter-
bæger, overskydende beløb overføres til rep. af 
alterkalk. Snerydningsmateriel på syn.
Plan om vinterberedskab udarbejdes.
Udvalgene mødes om arbejdsplaner for de 
ansatte. Leon efterlyser nyheder til hjemmesiden

7. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v.
a. Studieorlovsbevilling til Anne-Grete 

Thestrup.
b. Kort evaluering af julen 2010.

Vedtægt for kontaktperson forelagt som ved-
taget.
Anne-Grete Thestrup: orientering om orlov, sept.
okt. og nov. 2011.
Karl-Johann Nadolny og Gitte Meyer Jørgensen
orienterer
kirketjener skal være klar over, at der ikke skal 
være levende lys i 5 øverste bænke og lys i 
adventskrans skal være mindre.

8. Nedsættelse af arbejdsgruppe til 
udarbejdelse af forslag til formål og 
målsætninger for menighedsarbejdet ved 
Vor Frue.

Arbejdsgruppe til forberedelse af formulering af 
målsætning: Gitte Meyer Jørgensen og Gudrun 
Fussing. Lene Bønnelykke spørges.

9. Kommende arrangementer (café forår 
2011 m.v.)

Aktivitetsudvalgsmøde i næste uge.
Andre arrangementer – se hjemmeside.

10.Valg af kontaktperson udsat fra mødet 
17. nov. 2010

Peder Rønnow undersøger mulighed for at 
vælge/indsætte Lene Bønnelykke til kontakt-
person eller alternativt en deling.

11.Evt. Intet.




