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Conny N. deltog ikke i det lukkede møde

Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue

           Provsti-lørdag den 25/5.
Oplæg til provsti-lørdag den 25/5.

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2. Gennemgang af referat (24/4 2013) Ingen kommentarer.
3. a. Økonomi generelt, herunder første 

kvartalsrapport 2013.
b. Første budgetudkast 2014
c. Forelæggelse af regnskab for 
menighedsplejen og  P.M. Knudsens legat. v/ 
AGT og BGH.
Sidstnævnte legat er nedlagt og opløst. 

a. Kvartalsrapport forelagt og 
kommenteret.

b. Povl udarbejder budget for honorarer 
til kirkekoncerter for 2014 til mødet i 
juni.
Budget gennemgået og kommenteret, 
fint budget! Indsendes 15/6.

c. Forelagt og godkendt.
4. Salg af flygel eller klaver (udsat fra 24/4)

Oplæg v/Povl Chr. Balslev
Skal forretningsudvalgets beslutning om 
udbud internt fastholdes og i så fald til hvilken 
minimumspris?

Punktet udsat til næste møde.

5. Beslutningsoplæg fra Menighedsplejeudvalget
vedr. kollektliste og medlemskab af 
Samvirkende Menighedsplejer. 

Stiftende generalforsamling af Samvirkende 
Menighedsplejer i Vor Frue d. 16/6. Annonce
sammen med Byzans-udstillingen. Udvalget 
ser på kollektlisten.

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

• Kirke og Hus dd
• Kirkegårdene gd

Intet specielt, vedligeholdelsestilstand god.
Skal Vor Frue holde præstegårdssyn hvert 
år? 
Kirkegårdssyn – flere mindre projekter.
Aktivitetsudvalget er godt i gang. Frist til 
kirkeblad 15/6. Lars skriver et indlæg om 25/5 
til kirkebladet.

7. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
        udvalg m.v.
        Flådegudstjenesten den 11/8 kl. 11. Hvem kan
        komme og hjælpe ved indgangen, hvis det    
        bliver aktuelt? Måske blot være til stede(?) 

Hjælpere til 11/8 tages op 7/8, Stiftsavisen
kommer.

8. Kommende arrangementer: 
2.Pinsedag, ledsagebil m.v.
Åbning af Byzans-udstillingen 16/6

2.pinsedag afgang kl. 11.30 til Thurø.
Byzans-udstillingen sættes op 11/6.
25/5 kl. 20, opfordring til at deltage i koncerten.

9. Evt. Vielser uden for kirkerummet i fremtiden efter an-
søgning i Stiftet. Provsten kommer m. oplæg og
undersøger medarbejderes forpligtelser i.f.m. 
vielser uden for kirkerummet. Arbejdsgruppe er
nedsat i provstiet.

Lukket møde 
for valgte rådsmedlemmer og præster.
A. Personaleanliggender

• Et konkret oplæg til beslutning er 
udarbejdet af formand og 
næstformand og vil blive omdelt på 
mødet.

Dette punkt blev fremrykket til kl. 19.00




