
Menighedsrådsmøde i 
menighedshuset,
Vor Frue kirke, Svendborg
     

Dato: 16. februar 2011 Blad nr. 
111111     Kl.19   

Bemærk: Spisning kl.18
Formandens 

initialer:

IM 
Afbud: Peder Bo, Anne-Grete Thestrup, 
Paul Verner Skærved, Jens Blicher
Leon Torp Nielsen, Peder Rønnow 
Pedersen, , John Aagaard, P.C.Balslev
Begge suppleanter indkaldt.

Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden Punkt 6.b tilføjes: Kunstudstilling i marts 2011

2. Gennemgang af referat (12/1-2011) Punkt nr. og ikke tidspunkt burde være noteret ved 
Jens Blichers udgang.

3. Økonomi generelt herunder:

a. Udkast til årsregnskab 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 d. 2. juni 
2011 til aktivitetsudvalgets 
disposition.

Orientering om nye regler for kirkegårdskassen.

a. Udkast til årsregnskab gennemgået af Benny. 
Spørgsmål til Benny gerne indenfor 1 uge. 
Overskudsdisponering på FU-møde d. 2/3-
2011 kl.18.30.

b. Udsættes.

c. Forhåndsdisponering kr.50.000 (fest) + 
kr.10.000 (reception og gave)

4. Samarbejde mellem provstiets 
sogne.

Vor Frues repræsentant i udvalget er ikke til stede.

5. Liturgi-ændringer v/ præster og 
organist – se bilag.
a. Tilbageflytning af gudstjeneste 

skærtorsdag til kl. 10.00
b. Nadverritual i tiden fra påske til 

pinse.

a. Vedtaget
b. Vedtaget. Menighedsrådet afventer 

biskoppens stillingtagen.

Nye tanker for 2.helligdage præsenteret af Gitte 
Meyer Jørgensen

6. Orientering og stillingtagen til 
aktuelle projekter/arbejder i 
udvalgene. 
a. Evaluering og drøftelse af 

Ollerup Musikefterskoles 
koncertafholdelse i Vor Frue 
kirke.

a. Kirkeudvalget   udfærdiger regelsæt, 
som bliver gennemgået med og skal accepteres 
af skolelederen.

Kirkegårdsudvalget v/Gudrun Fussing orienterede 
om nye tidspunkter for bisættelser i kapellet. Der 
henstilles til drøftelse i kirkegårdsbestyrelsen.
Kirkeudvalget v/K.-J.Nadolny orienterede om 
udskiftning af styring til ringningerne kl. 8,12 og 22 
til elektronisk styring og orientering om 
lukkeproblematik vedr. glamluger.
Præstegårdsudvalget v/Conny Nielsen: 
Reetablering af tyverialarm Ørbækvej 25.
Aktivitetsudvalget v/Lene Bønnelykke: -

b. P.gr.a. manglende orientering fra 
Kunstudvalget kan der ikke tages stilling. 
Udstillingen kan ikke afvikles i marts 2011.

7. Meddelelser fra formand, 
kontaktperson, udvalg m.v.
a. Tilmelding til Fyens Stifts 

Menighedsrådsforenings 
forårsmøde i Nyborg d. 12. 
marts. Frist d. 25/2.

Kontaktperson sammen med udvalgsformænd for 
kirke, hus og præstegård arbejder på at udarbejde 
funktionsbeskrivelser for ansatte.

8. Kommende arrangementer 
(sognedag d. 10/4 m.v.)

Sognedag d. 10/4 er planlagt. 
Kirkevandring d. 17/4.

9. Evt. Der er takkebrev fra Jesper Hougaard Larsen


