
Menighedsrådsmøde i
Menighedshuset,
Vor Frue Kirke, Svendborg

Evt. afbud så hurtigt som muligt, da der 
skal indkaldes suppleant pga. punkt 3a.

Dato: 22. oktober 2014 kl.19
Spisning kl.18

Blad nr. 
     

Afbud til kontoret senest 
mandag d. 20. oktober kl. 12.
Afbud fra Povl Chr. Balslev
Lars Kierulf forlod mødet under punkt 7.

Formandens 

initialer: IM

Deltagende ikke-rådsmedlem: 

Dagsorden Beslutning
0. Landemode orientering v/Paul Verner 

Skærved.
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.
2. Gennemgang af referat (10/9 og 5/10) Ingen kommentarer.
3. Økonomi generelt, herunder

a. Godkendelse af budget 2015
b. Oversigt over gæld på flygelkonto. 

Stillingtagen til evt. ekstraordinært ”afdrag”.
c. Ansøgning om øget bevilling til Lars Kierulff
    i alt kr1492 (jævnfør punkt 3b d.6/8).
d. Indstilling fra sognemedhjælperudvalget: 

Godkendelse af økonomisk overslag over 
afvikling af efterårets undervisning for 
minikonfirmander (se punkt 4 d. 5/10)

e. Indstilling fra arbejdsgruppe til ny endelig 
indsamlingsliste v/Anne-Grete Thestrup, Paul 
Verner Skærved og Lene Bønnelykke. 
Gældende fra kirkeåret 2015.

 

Kvartalsrapporten ser fornuftig ud. Indsendes 
til provstiet.
a. Godkendt og underskrevet af formand 

og valgt kasserer. Kopi indsættes i 
dagsordensmappen.

b. b. Kontoen opgøres pr. 31/12-2014.
c. Godkendt
d. Godkendt, beløber sig til ca. 17.000kr. 
Der skal laves skriftlig aftale med Ditte 
Hassing hvori det præciseres, at der 
udbetales honorarløn i form af 325kr i timen. 
Der betales ikke feriegodtgørelse og 
pensionsbidrag ej heller kørsel.
e. Udsættes til mødet i november.

4. Tårnprojekt, orientering om møde 9/10. V/ 
Peder Rønnow. 
Beslutning om tiltag til at sætte renoveringen i 
gang.
Fuldmagt til formand og/eller næstformand til 
at indgå rådgiveraftale med arkitektfirma 
C&W. Aftalen udarbejdes i samarbejde med 
Stiftet.

Iværksættes tidligst i november. Der 
opsættes trappetårn på nordsiden af tårnet. 
Bent Longmose arbejder videre med 
udarbejdelse af rådgiveraftale.
Fuldmagt givet.

5. Beslutning om tiltag i forbindelse med 
arbejdstilsynets påbud vedr. arealet mod 
torvet v/kirkeudvalget.

Kirkeudvalget arbejder videre med forslag.
Idéer modtages gerne.

6. Juletræer i Vor Frue. Ved/Gudrun. 
Orienteringsskrivelse medsendes.

Opsættes søndag den 21/12 (4.s.i advent) 
efter gudstjenesten. Begge kirketjenere på 
arbejde.

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

Deadline 1/11 til næste kirkeblad.
Gudrun Fussing og Gitte Meyer Jørgensen 
fortalte om møde i Fredens om samarbejde 
omkring kirke-og kulturmedarbejder med 
andre sogne i provstiet. Udelukkende 
samarbejde på uformel basis.
Leon Torp opfordrer til at alle er 
opmærksomme på opdatering af 
hjemmesiden. Der arbejdes videre på folder 
om gudstjenesten til børnefamilier.
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8. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 

        udvalg m.v.
• Tekster ved højmessen d.26/10
• Temadag med Birgitte Warming d. 9/11
• Fagmesse i Fredericia d. 12-13/11(se 

Stiftets hjemmeside)

Orientering om foredrag 3/11 i Stiftsregi. Se 
Stiftets hjemmeside.

9. Personaleanliggender generelt, herunder 
ansættelse af kirketjenere, efter udløb af 
prøveperiode. Indstilling fra kontaktperson 
Gudrun Fussing. Punktet indstilles til 
behandling på lukket møde.

Overgår til lukket møde.

10. Menighedshus-tænketank Husudvalget suppleret med personalet. Alle 
skal/kan komme med idéer inden 1/3-15.
Idéer sendes til Peder Rønnow.
Formelt nedsættes tænketanken efter 
idéfasen.

11. Evt. Sorggrupper oprettes i 2015.


