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Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue

Orientering om forberedende budgetsamråd 
den 3. april. Tilmelding. 
v/formand og kasserer

Kort orientering om budgetsamråd.  
Tilmelding til kontoret. Orientering om ”Ord  
over Svend-
borg”, hurtigt tænkende udvalg: Gitte, Lene,
Lars og Povl

1. Godkendelse af dagsorden
samt underskrift af menighedserklæring, 
Anette Bruun

Godkendt. 
Nyt pkt. 3 c: Anskaffelse af fejemaskine.
Erklæring er underskrevet.

2. Gennemgang af referat (20/2 2013) Ingen bemærkninger
3. a. Fremlæggelse af regnskab for 2012 til 

godkendelse og underskrift.
b. Økonomi generelt.

a. Godkendt og underskrevet
b. Ingen bemærkninger
c. Anskaffelse af fejemaskine:
    Indkøb synsudsættes i 2013 for sne-
    rydning, indtil videre entreres med
    professionelt firma, som kan rek- 
    vireres af kirketjenerne efter behov

4. Anmodning fra biskop Tine Lindhardt om 
kirketælling i Fyens Stift. Se nyhedsbrev fra 
Tine Lindhardt, februar 2013. 
a. Stillingtagen til, om Vor Frue vil 

imødekomme denne anmodning.
b. Stillingtagen til, hvilken personalegruppe(r) 

opgaven i praksis udføres af.

a  Kirketælling iværksættes ved kirkelige
    handlinger pr. 1. april.
b  Kirketjenerne, varsel er udsendt inden

            den 1. marts. Der indkøbes 2 
            passagertællere.

5. Anmodning fra Gitte Meyer Jørgensen om 
brug af ”Den Nye Aftale” og nye kollekter og 
bønner fra ”Gudstjenestens Bønner”, bind 1, 
ved gudstjenester i Vor Frue. Det vil i første 
omgang være i en forsøgsperiode på 2 år, se 
ovennævnte nyhedsbrev fra Tine Lindhardt. 
Der udsendes inden mødet sammenlignende 
tekster fra Gitte Meyer Jørgensen. 

Anmodningen imødekommet fra 28. marts,
Evaluering på menighedsmøde i april 2014.

6. Orientering om KirkeWeb v/Peder Rønnow. KirkeWeb er en god men dyr løsning – kan
indgå i overvejelse på sigt.

7. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle 
projekter/arbejder i udvalgene. 
a. Kort om synsrapporter fra 2012 v/Conny 

Nielsen og Peder Rønnow.
b. Kort fra mødet i Nyborg den 9/3 i 

Distriktsforeningen af menighedsråd 
v/Paul Verner Skærved.

         a  Kort orientering om synsprocedurer
             og synsrapporter 2012.
         b  Jørgen Bendixen er ny formand for 
             Fyn, se i øvrigt referat fra mødet på
             Distriktsforeningens hjemmeside.

8. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v.
a. Forretningsorden og vedtægter.
b. Rapport fra kirken i farver. Hvem vil evt. 

repræsentere VFK?

         a  Ingen ændringsforslag modtaget.
         b  2 interesserede kan deltage i mødet
             den 21/3, kl. 19.00.
         c  Underretning om firmelse 6/4 2013
             til Tine Lindhardt. 

9. Kommende arrangementer – fra kirkebladet 
april/juli.

Menighedsmøde 24/4 2013 kl. 19.00 
(overvej om der skal annonceres udover i 
ovennævnte kirkeblad, som vil være udsendt 
til alle, der er stemmeberettigede på et 

Kirkeblad undervejs.
Ingen avisannoncer.
25/3: Caféafslutning.
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10. Evt. Alle hjælper med oprydning. 
Evaluering af kirkebladsuddeling. 
55 er tilmeldt kirkefrokost den 17. marts.


