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Dagsorden Beslutning 

0.  Orientering om regulativ for kirkens præster 
v. provst Per Aas Christensen og arbejds- 
miljørepræsentant Hanne Wieland   

1. Godkendelse af dagsorden Punkt 4: ”Beslutning om opsætningstidspunkt 
for juletræer”. 

2. Gennemgang af referat (14/1-15) Ingen kommentarer 

3. Økonomi generelt, herunder: 
a. Udkast til årsregnskab for 2014. 
b. Anmodning fra formanden om max. kr. 1.500 

til deltagelse i Kirkens Korshærs årsmøde i 
2015  

a. Gennemgået af Benny Rasmussen. 
Regnskabet tegner fint. Kommentarer 
sendes til Benny inden 3 uger. 
Punkt om, hvad de frie midler skal 
bruges til på næste møde.  

b. Anmodningen imødekommet. 

4. Beslutning vedr. opsætningstidspunkt for    
Juletræer: ”Der tilstræbes, at kirkens juletræer 
opsættes efter højmessen 4. søndag i advent, 
hvis det er praktisk muligt, hvilket aftales på 
det ugentlige kalendermøde i 
personalegruppen”. 

Kirkens juletræer opsættes efter 4. søndag i 
advent i 2015 og 2016. Sagen tages op igen i 
begyndelsen af 2017. 

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

Kirke- og husudvalget arbejder videre med 
tilbud på hegn ned mod torvet.  
Gudrun Fussing sørger for  APV for 
nyansatte. 

6. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v.: 

a. Status på følgegruppe for venskabsmenighed 
efter orienteringsmøde 3/2. 

b. Kirkebladsdeadline 28/2. 
c. Tilmelding til foreløbig budgetsamråd 23/3 i 

sognehuset ved Fredens Kirke kl. 19.00. 
d. Stiftets inspirationsmøde 18/4. 
e. DSUK 1/3. 
f. Generalforsamling i Kulturelt samråd. 
g. Forårsmøde i Nyborg 14/3, se udsendte 

program fra Fyens Stifts Menighedsråds-
forening. 
 

a. Lars Kierulf orienterede om mødet, hvor 
Thurøs menighedsråds repræsentant 
viste interesse. Brainstorming om diverse 
støtteforslag. Næste møde formodentlig i 
maj. 

b. Påmindelse om deadline for kirkebladet. 
c. Listen tages med igen på næste møde. 
d. Inspirationsmøde på Odense Rådhus. Der 
vil være fælles bus fra Svendborg Provsti. 
e. Danske Sømands- og udlandskirker. Inge 
Moritzen deltager. 
f. 23/3 samme dag som indledende 
budgetsamråd. Maja Nissen får fuldmagt 
herfra, hvis ikke andre herfra deltager. 
g. Paul Verner Skærved er tilmeldt. 
h. Orientering om kommende projekter i 
Stiftsrådet. 

7. Kommende arrangementer: 
Økumenisk salmesang 11/3, kl. 19.00. 
Temadag v. professor Jørn Lund 22/3. 

Gospelgudstjeneste 28/2 kl. 14 er en åben 
gudstjeneste. 80 konfirmander deltager. 

8. Eventuelt  

 


