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Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue

Kort orientering v. Paul Verner Skærved om 
mødet 13.02. om nye valgformer til  
menighedsrådet

1. Godkendelse af dagsorden
samt underskrift af menighedserklæring, 
Anette Bruun

Godkendt.

2. Gennemgang af referat (9/1 2013) Ingen bemærkninger.
3. Gennemgang af udkast til regnskab for 2012 

Økonomi generelt.
Udkast til regnskab 2012 gennemgået og 
kommenteret. Rettelser og kommentarer til 
Benny Rasmussen inden den 8/3 2013

4. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle
projekter/arbejder i udvalgene. 
Udvalgsformænd.
Evaluering af natgudstjeneste 30/11 2012.
Orientering om reparation af tårn v. kirke- og 
husudvalget.

Hus- og kirkeudvalg sætter Steen Hjorslev i 
gang med at beregne overslag over udgift til 
nye lofter og belysning i mødelokalet.
Orientering om vandskade pga. vandhane i
øverste køkken. Herefter er vandhanen 
fjernet, og der er ikke mere vand i det køkken
Orientering om konsulentrapport vedr. tårn. 
Ansøgning om lån af stiftsmidlerne 400.000 
kr. indsendt til provstiet.
Natgudstjenesterne var en succes, dog ret få 
fremmødte, mest i forvejen kendte. 
Gudstjenesteudvalget arbejder videre på 
grundlag af indhøstede erfaringer.

5. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v. 

Orientering om børnekorets opstart.
Evt. Sigurd Barrett-arrangement på provsti-
plan. Ida Hovalt arbejder på sagen. 
Tak fra Karina Aallmann for salg af husflid fra 
arresthuset. Ord over Svendborg 17 – 20/4. 
www.ordoversvendborg.dk
Deadline næste kirkeblad 1/3-13.
Henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp vedr. 
koordinator besvares fra kontoret.
Brandsikrings- og Falckabonnement gennem-
gået af Peder Rønnow med Falck og tilrettet. 

6. Kommende arrangementer.
DSUK-møde 3/3 2013, se kirkeblad.
Sognedag 17/3 2013.

Finn Slumstrup vil hold foredrag i Pinse-
kirkens nye lokaler til efteråret.
Tine Lindhardt vil deltage i sognedag i 
november.
Provstiet flytter til Klosterplads 9 til marts.
Kirkevandring Palmesøndag.

7. Evt. Orientering om KirkeWeb på næste møde 
ved Peder Rønnow

http://www.ordoversvendborg.dk/

