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0. Et kvarter om Vor Frue

Nyt om bispevalg
Søndag den 23/9 kl. 19.00–21.30 møde med 
bispekandidater i Sct. Jørgens sognegård

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med nyt pkt. 3e: Endelig godken-
delse af regnskab 2011 med revisionsproto-
kollat 

2. Gennemgang af referat (8/8-2012) Ingen kommentarer
3. Økonomi generelt, herunder:

a. Kvartalsrapport 2.kvartal 2012 for 
Svendborg Kirkegårde.

b. Budget 2013. Skal der ændres i det 
endelige budget (fordeling på aktiviteter 
mv.)?

c. Hospice Sydfyn – 
• gave i forbindelse med åbningen 

oktober 2012 (½ års abb. på Kr. 
Dgbl. Weekend 999kr)

• indmeldelse i Støtteforeningen 
(300kr/år)

d. Aflønning af vikarer – vikarcirkulæret er 
afskaffet – hvad gør vi?

a. Forelagt
b. Ingen ændringer
c. Tilslutning til forslaget

Indmeldelse i Støtteforeningen
d. Vikarer aflønnes som udgangspunkt 

ud fra fikspunkt i den pågældende 
vikars overenskomst. PO- og DOKS-
organister aflønnes efter slutløns-
satsen. Kordegne i kirken aflønnes for 
2 timer (fikspunkt)
Nyt pkt.:

e. Godkendt

4. Budgetsamråd 30. august 2012 Kort gennemgang af budgetsamrådets 
punkter v. Inge Moritzen

5. Evaluering af kristen meditation v/ Lene 
Bønnelykke (materiale er udsendt af LB)

Evaluering kommenteret og gennemgået

6. Valg 13. november.
10 medlemmer på baggrund af 
folkekirkemedlemstal 5377 pr. 1/1-12

Taget til efterretning

7. Studietur d. 30/9-2012 
v/Gitte Meyer Jørgensen

Orientering om turen v. Gudrun Fussing

8. Syn d. 15/8 2012. Provstiudvalgsmøde 
21/10.

Kort afklaring omkring forskellige spørgsmål 
ang. syn

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

• Udvalgsstruktur (opfølgning på punkt 
4 d.8/8)

Inspirationsudveksling om udvalg.
Aktivitetsudvalg: Programlægning af temadag 
11/11 mangler, der arbejdes videre. 
Vandskade i menighedshus under udbedring

10. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v. 
a. Menighedsrådsmøde 9/1-2013 er fastsat 

under hensyntagen til studieaftener alle 
andre onsdage i januar.
13/2, 20/3 (mødedatoer for resten af 
1.kvartal p.gr.a. kirkebladskalender)

b. Tilmelding til Landemode 29/9. Der ligger 
tilmeldingsliste på kontoret.

a. Taget til efterretning
b. Orientering, med på P-mødet den 

20/9-12
c. Bispeindsættelse 4. nov., kl. 14.00, 

deltager: Gudrun Fussing. Se yder-
ligere information på it-skrivebordet

11. Kommende arrangementer
Høstgudstjeneste 23/9 og caféudflugt 24/9 
m.m.

Efterlysning af hjælpere til høstgudstj., flere 
meldte sig. Efterlysning af pynt til alterbord 
mv. Ca. 20 tilmeldt til café-udflugten

12. Evt. Foredrag om unge og religiøsitet, ramme 
5.000 kr. 30. jan. -13 Anders Laugesen i 
økumenisk sammenhæng. Teateransøgning 
ang. ”Holger” til 4/10 (aktivitetsudvalgsmøde ) 
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