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Blad nr. 
     

Afbud til kontoret senest 
Torsdag d. 15.maj kl. 12.
Forhåndsafbud fra Lene Bønnelykke og 
Povl Chr. Balslev
Afbud fra Conny Nielsen, Victoria Damm, 
Gitte Meyer Jørgensen.
Lars Kierulf gik under punkt 8
Leon Torp Nielsen gik under punkt 8.

Formandens 

initialer: IM

Deltagende ikke-rådsmedlemmer:
Benny Rasmussen

Dagsorden Beslutning
0. Kordegnene, om det at være kordegn 

i Vor Frue
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Gennemgang af referat (23/4 2014) Ingen kommentarer
3. Økonomi generelt, herunder 

a. Godkendelse af ”stemplet” endeligt 
årsregnskab for 2013. 
Afleveret 31/3 2014 02:24

b. Modelbudget 2015
c. Orientering fra provstesyn 20/5.

a.Det endelige stemplede årsregnskab for 
2013 er hermed godkendt:CVR-nr.50276716, 
Regnskab 2013, Afleveret d. 31-03-2014 
02:24.
b.Udkast kommenteret af Benny Rasmussen. 
Udkastet indsendes inden 15/6.
c.Protokoludskrift udsendes snarest.
d.Kvartalsrapport 1.kvartal gemmengået.

4. Tal fra kirketælling 1 år. Kopi af indberettede 
tal udleveres på mødet.

Ingen kommentarer bortset fra bemærkning 
om, at de fleste af vores bisættelser foregår 
fra kapellet. Stiftet har udbedt sig konkrete tal 
for følgende 4 dage: Pinsedag 2013, 
Allehelgenssøndag 2013, juleaften, 
Påskedag 2014. Tallene lægges på 
hjemmesiden, og der lægges et link på 
hjemmesiden til sogn.dk, hvor yderligere 
informationer kan findes.

5. Stillingtagen til plan for stillingsnormeringer på 
baggrund af inspirationsmøde 30. april. 
Kontaktperson og formand indstiller til 
behandling på lukket møde.

Til lukket møde efter punkt 9.

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

Det er snart tid for nyt kirkeblad med frist 15/6 
for indlæg.
Kirkeudvalg foreslår at undlade at have 
brudetæppe, så anskaffelse af nyt tæppe 
sættes i bero, hvilket der var tilslutning til.

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

Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg 
d.d. og vil komme igen og mødes med 
Gudrun Fussing. 
Lånesagen vedr. tårnprojekt under 
sagsbehandling i Stiftet.

8. Debat om forfatningsudkast ” Folkekirkens 
styre” med henblik på udarbejdelse af 
høringssvar. Punktet er åbent for alle 
interesserede fra Vor Frue sogn. For nærmere 
information: se kirkens hjemmeside 
www.vorfruekirke.dk

Se Fyens Stifts hjemmeside for løbende 
høringssvar og debatindlæg. Bl.a. 
distriktsforeningen for Fyn og Stiftsrådet.
Der indsendes høringssvar forfattet på mødet 
i denne uge.

http://www.vorfruekirke.dk/
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9. Evt. Overvejelser vedr. telefonabonnementer for 
ansatte.


