
Menighedsrådsmøde i
Menighedshuset,
Vor Frue Kirke, Svendborg     
(lukket møde efter sidste punkt)

Dato: 21. september 2011 
efter menighedsmødet

Blad nr. 
     
Formandens 

initialer: IMAfbud fra Peder Bo.
Ingen suppleant indkaldt.

Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med punktet: 

Behandling af revisionsprotokollat.     
2. Gennemgang af referat (10/8-2011) Ingen Kommentarer.
3. Økonomi generelt, herunder:

a. Opfølgning på halvårsrapporten fra 
sidste møde, herunder fremlæggelse af 
likviditetsoversigt samt

b. - Konklusion/reaktion på 
regnskabsrapporterne som 
styringsgrundlag

c. Forelæggelse af kvartalsrapport 2 for 
Svendborg Kirkegård.

d. Budget 2012 
e. Ny aflønningstakst for sangere til 

kirkelige handlinger med virkning fra 
1/10-2011 v/ Peder Rønnow.

f. Orientering fra budgetsamråd 30/8.
• Samarbejde mellem provstiets 

sogne 
• Provstiudvalgs”besøg” d.1/11

Se referat på IT-skrivebordet.

Revisionsprotokollat forelagt med bemærk-
ninger, hvorefter formanden underskriver og 
det videresendes til provstiet.

a. Forelagt og kommenteret.
b. Benny Rasmussen udformer skrivelse 

til Kirkeministeriet og Landsforeningen
om problemer med regnskabssyste-
met Der skal lægges vægt på forståe-
lighed/brugervenlighed for alm. MR-
medlemmer.

c. Forelagt.
d. Ingen ændringer i forhold til budget fra 

juli.
e. Orientering om nye kirkesanger-satser 

v. Peder Rønnow.
f. Orientering v. formanden

• Orientering om personalekonsulent
• PU-besøg 1/11 kl. 19.00. 

Forretningsudvalget møder for 
Vor Frue.

4. Forberedelse til menighedsrådsvalg 2012. 
Debatmøde og kampagne/forsøg med 2 nye 
valgformer. v/ valgudvalget. Se bilag 1.

Vi er interesseret i at høre nærmere og evt. 
deltage. Kontoret sender mail.

5. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle
projekter/arbejder i udvalgene, herunder:
a. Opfordring til Vor Frues repræsentanter i 

kirkegårdsbestyrelsen om at foreslå og 
arbejde for ansættelse af faste sangere 
til kapeltjeneste. v/ formand og 
kontaktperson.

b. Forespørgsel fra Hospice støtteforening 
om lån af Vor Frue kirke d.8/3-2012. Se 
bilag 2. 

• suspendering af fribilletordning og 
opkrævning af bidrag til 
menighedsplejen. 

c. Medlemskab af ”Børn og Unge i sorg på 
Fyn”. Se IT-skrivebordet d. 6/9.

a. Taget til følge.
b. Godkendt og uden beregning. Det 

praktiske aftales med vor kirketjener.
c. Godkendt løbende medlemsskab, 

kr. 1.000.

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

Aktivitetsudv., Paul Verner Skærved: I fuld 
gang, café startet, udflugt til Hvidkilde 26/9.
Præstegårdsudv., Conny Nielsen: Orientering 
om evt. træfældning.
Kirkebladsudv., Leon Torp: Deadline 1/11.
Kontaktpersonen: P-møde afholdt. Indkøb af 
arbejdstøj til kirketjenere.

7. Eventuelt Tak fra Conny Nielsen – indflytning.
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Dagsorden lukket møde d. 21. sep. 2011
1. Habilitet for deltagere i det lukkede 

møde.
2. Uddelegering af mandat til lønforhandling 

til Peder Rønnow.


