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Vor Frue Kirke, Svendborg     

Dato: 23. november 2011 kl.19 
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Blad nr. 
     

Formand

ens 

initialer: 

IM

Afbud til kontoret senest d.21.11.kl.12 
Afbud fra Peder Bo, Lene Bønnelykke 
indkaldt som suppleant. Afbud fra Mai 
Bjerregaard.
John Larsen ikke til stede.(Afbud i email 
først set d.24/11)
Povl kom under punkt 5.

Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Gennemgang af referat (26/10-2011) Ingen kommentarer
3. Økonomi generelt, herunder:

a. Endelig godkendelse af Budget 2012 til 
underskrift af formand og kasserer.

b. Kvartalsrapport 3 2011 for Svendborg 
Kirkegårde – til forelæggelse.

c. Prohibering af 20.000kr fra 
overskudsfordeling 2010 til opsparing til 
flygel.

d. Prohibering/hensættelse af 13.000kr til 
koncert (se beslutning 22/6-2011)

e. Donering af klassesæt til Haahrs Skole 
25 bibler à 325kr (kr.8.125) v/Gitte Meyer 
Jørgensen

a.4 kopier af underskriftbilag underskrives af 
formand og kasserer på kontoret – efter 
nærmere aftale.
b.Forelagt. Ingen kommentar fra 
kirkegårdsbestyrelsen iht. reterat af 15/11-11.
c.Anmodning sendes til provstiet om tilladelse 
til at prohibere.
d.Vi har forhåndsdisponeret over kr.13.000 til 
koncertformål i 2012.
e.Godkendt. Gitte køber gennem 
Bibelselskabet.
f.Benny Rasmussen og formanden arbejder 
på udfyldelse af regnskabsinstruks til næste 
møde.

4. Orientering om oplæg til d. 21/1-2012
• tid og sted
• deltagere

I menighedshuset, tidspunkt meldes ud 
senere. Anne-Gerd har kontakten til Kirsten 
Moesgaard.
Invitation er givet til kirkens ansatte d. 17/11-
11. Arbejdsgruppen udarbejder oplæg, der 
koordineres med Kirsten Moesgaard.

5. Beslutning om fast punkt på dagsordenen til 
menighedsrådsmøder: ”Menighedslivet” (?) 
v/Lene Bønnelykke. Se notat udsendt pr. 
email d.25/10

Indsættes som punkt ”0” før godkendelse af 
dagsorden, max. 15min.

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

Husudv. PR: Karnapafklaring undervejs. Der 
er taget mål af hoveddøren.
Kirkebladsudv. Leon: Kirkebladet er på 
trapperne.
Kort orientering om Stiftsråd v/ Paul Verner. 
Begyndende samarbejde på Stiftsrådsplan.
Byggeri ved krematoriet forsinket 14 dage.
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7. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 

udvalg m.v.
a. Café-julefrokost 28/11.
b. Andre kommende arrangementer.
c. Mødedatoer 1. kvartal 2012:

11/1, 15/2, 21/3 eller 28/3

a.Under planlægning
b.6/12 De 9 læsninger
c.Datoer taget til efterretning: 
   11/1 – 15/2 – 28/3.
d.Valgambassadør-ordning v/ Paul Verner.
e.Kontaktpersonen orienterede om psykisk 
arbejdsmiljøproblemer (mobning). 
Menighedsrådet pålagde formand og 
kontaktperson skriftligt at informere parterne 
om rådets afstandstagen til hændelserne.

8. Konstituering for 2012
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand
c. Valg af medunderskriver
d. Valg af kontaktperson
e. Valg af valgt kasserer
f. Valg af kirkeværge (nuværende ekstern 

kirkeværge er Steen Hjorslev)
g. Valg af bygningskyndig (nuværende 

bygningskyndig er Kurt Rasmussen)

Der var 9 stemmeberettigede til valg af 
formand og næstformand.
a.Kandidat Inge Moritzen: 
   Valgt med 9 stemmer.
b.Kandidat Peder Rønnow Pedersen:
   Valgt med 9 stemmer.
c. Kandidat Peder Rønnow Pedersen:
    Enstemmigt valgt.
d. Kandidat Peder Rønnow Pedersen:
   Enstemmigt valgt.
e.Kandidat Peder Bo:
   Enstemmigt valgt.
f.Genvalg.
g.Genvalg

9. Eventuelt Intet


