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Dagsorden Beslutning 

0. Kirketælling 2014   

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2. Gennemgang af referat (22/4-15) Ingen kommentarer. 
 

3. Økonomi generelt, herunder: 
a. Kvartalsrapport 1 – 2015 til underskrift 
b. Budget 2016 
c. Anmodning fra Morten Skovsted, udsendt på  

DAP 21/4 2015.  
Povl Chr. Balslev orienterer kort om projektet 
”Syng Nyt” og begrunder evt. støttebeløb til 
projektet. 

 
a. Kvartalsrapport, gennemgået af Benny 

Rasmussen, ser meget fin ud. 
Indsamling til Danmission, 
venskabsmenigheden, specificeres i 
regnskabet fremover. 

b. Budgettet blev gennemgået og    
ændringer tilføjet. 

c. Der støttes ikke på nuværende 
tidspunkt. 

 

4. Ida Hovalt. Evaluering af samarbejdet med 
sognets skoler og fremlæggelse af nye idéer. 
(pkt. udsat fra marts 2015). Der tages 
udgangspunkt i oplægget fra marts 2015 samt 
idéoplæg om Tårnugler, udsendt på DAP 4/5 
2015. 

Ida Hovalt orienterede om børnekor og 
samarbejde med skolen. Fortsætter i lidt 
ændret form med vægt på tilstedeværelse her 
i hus og kirke, f.eks. morgensang. Børnekor 
fortsætter som ugentlig aktivitet, evt. som 
samarbejde med skolen og med musikskolen 
og Tved. 
Idéoplæg behandles af kirke- og 
kulturmedarbejderudvalg. 
 

5. Kristen meditation v/Lene Bønnelykke. Lene Bønnelykke orienterede dels fra 
arrangementet i Odense dels fra den 
ugentlige praksis her i kirken. 
 

6. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle 
projekter/arbejde i udvalgene: 

a. Personaleønske om studiedag. Se 
anmodning udsendt på DAP 28/4 2015. 
Datoovervejelser og budget til overvejelse 
i Personaleudvalg. 

b. Studietur til idégivende menighedshuse.   

a. Studiedag med personale og 
menighedsråd den 9. juni kl. 18. 
Personalet udsender dagsorden. 

b. Den 4. oktober. Kirke-husudvalget 
planlægger. Idéer til udvalget. 
 

c. Rækværk mod torvet er bestilt, der er 
et par måneders leveringstid. 
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7. Meddelelser fra formand, kontaktperson, udvalg 
m.v.: 

a. Evaluering af Vor Frues brug af Den Nye  
Aftale. 

Deadline til næste kirkeblad er 15. juni! 
Opmærksomhed på opdatering af 
hjemmesiden. 
 
Årsrapport fra landsforeningen af 
menighedsråd kan læses på DAP. 
 
Der er planer om en lille udstilling af de 
mange forskellige billeder vi har af kirken. 
Vellykket kirkevandring 17/5. 
 
Personaleudvalget indkalder menighedsrådet 
til arbejdsmøde den 4/6 kl.18.30. 
 
Inge Moritzen orienterede om Gitte Meyer 
Jørgensens forlængede sygemelding. 
 

8. Kommende arrangementer: 
Maskerade 29. maj 
Sommercafé 15. juni 

 
 
 

9. Eventuelt 
 

 

  

 


