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Victoria Dam er indkaldt som suppleant.
John Larsen forlod mødet efter punkt 7.

Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Gennemgang af referat (16/2-2011) -
3. Økonomi generelt herunder:

a. Godkendelse af årsregnskab 
2010, og underskrift af samme 
(overskudsfordeling på FU-
mødet d.2/3 er indsendt og 
indarbejdet i det endelige 
regnskab i henhold til beslutning 
af d. 16/2 2011)

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. Forhåndskommentarer til 
indledende budgetsamråd d. 
24/3.

Orientering om møde i kirkegårdskassen d. 31/3 
(formandsmøde)

a. Årsregnskab godkendt og underskrevet.

b. Opsplitning af indestående. Bibeholder 
Svendborg Sparekasse som primært 
pengeinstitut. Regnskabsfører bemyndiges til 
at flytte overskudskapital til Sydbank.

c. Ikke udsendt materiale m. h. t. udvalgenes 
arbejde på provstiplan

4. Samarbejde mellem provstiets 
sogne.

Der formodes at fremkomme materiale til indledende 
budgetsamråd 24/3-11.

5. Ansøgning fra Paul Verner Skærved, 
se bilag.

Ansøgning ikke imødekommet, da pengene er 
øremærket til inspirationskursus op til 
Menighedsmødet i sep. 2011.

6. Orientering fra FU-mødet d. 2/3
a. Syn 2011 d. 17/5 

kl. 15 kirke og hus – 
kl. 17 Bagergade og Ørbækvej

b. Mødestruktur

a. Der indkaldes til syn 17/5-2011

b. Opstramning generelt

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

Koordineret indhentning af tilbud på synsudsatte 
arbejder.
Klokkeringning genetableret.
Kirkebladet er på vej til trykning

8. Meddelelser fra formand, 
kontaktperson, udvalg m.v.
a. Kirkeskolens temadage 2011-12
b. Konstituering af Mai Bjerregaard 

Andersen i Vor Frue i Anne-
Grete Thestrups orlov. 
Indsigelsesfrist d. 21/3.

a. Der laves fornyet aftale med Kirkeskolen om 
lån af lokaler.

b. b. Ingen indsigelser.
Kontaktpersonen orienterede om 
medarbejdermøde.
Kirkekaffe fastsættes til 2. søndag i måneden.
Sognemedhjælper-arbejdsgruppe nedsættes: Peder 
Rønnow, Gudrun Fussing, Victoria Dam, Anne-
Grete Thestrup, Gitte Meyer Jørgensen.

9. Kommende arrangementer 
(sognedag d. 10/4, Kirkevandring d. 
17/4, Sigurd Barrett d. 29/4 m.v.)

Orientering om kommende arrangementer, se 
kirkebladet for flere oplysninger.
I pinsen 13/6: Familien Balslev underholder. Se 
kirkebladet.

10.Evt. Biskoppen har tilladt ændring i liturgi i påsketiden.


