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Dagsorden Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2. Gennemgang af referat (13/3 2013) Ingen kommentarer.
3. a. Økonomi generelt, herunder 1. kvartal 

2013.
b. Orientering fra FU-møde den 14/4 
(beslutninger vedr. ”overskuds”-disponering.

a. Kvartalsregnskabet udskydes til mødet i 
    maj. Orientering om reetablering  af mur
    ved P-plads.
b. Den foreslåede disponering på mødet 14/4
     taget til efterretning. Udsendt til rådet 
     sammen med referatet.

4. Ansøgning om dækning af deltagelse i 
”Danske Kirkedage” 9-12/5 i Aalborg.(Konkret 
beløbsopgørelse fremlægges på mødet af 
Lene Bønnelykke)

Imødekommet, kr. 2.413,00.

5. Salg af klaver fra kirken. Punktet tages op på mødet i maj.
6. Konsekvens for Vor Frue, at Svendborg 

Festdage er nedlagt fra 2013. 
v/Povl Chr. Balslev. 

Festdage 2013 aflyst. Kontrakt med klokke-
nister bibeholdes, Povl Balslev søger frie kul-
turmidler hos kommunen i år. Filmfestdage i
2013 bliver i slutningen af august. Opbakning
til, at Vor Frue indgår i et kirkerelateret sam-
arbejde, på sigt positivt at blive inddraget i
planlægningen. Povl er kontaktperson for Vor 
Frue til filmdagene.

7. Evaluering af kristen meditation 
v/Lene Bønnelykke

Orientering ved Lene Bønnelykke – er ud-
sendt med dagsordenen. LB undersøger om
interesse for at være medarrangør til efter-
årets natgudstjenester. Tilbagemelding til 
aktivitetsudvalgsmødet den 7/5.

8. Budgetsamråd den 3/4. Kort orientering. Orientering ved formanden.

9. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle 
projekter/arbejder i udvalgene. 
a. Orientering fra indsamlingsudvalget

a.  Udsat til mødet i maj. 
Syn 15/5 kl. 16.00. Deadline kirkebladet 15/6.
Sognemedhjælperudvalget holder møde 26/6
Præstegårdsudvalgsmøde 7/5.

10. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v.
a. Orientering fra Anette Bruun om 

deltagelse i generalforsamlingen i 
Kulturelt Samråd. 

b. Orientering fra Hospice Sydfyn, 
generalforsamling i støtteforeningen 
v/Inge Moritzen.

Stiftavisen bliver leveret og er betalt.
a. Kort orientering ved Anette Bruun, se
    hjemmesiden for referat. Kulturkalenderen
    er hovedårsag til Vor Frues medlemskab.
b. Se referat på hjemmesiden
Orientering fra  kirkegårdsbestyrelsen om
byggesagsafslutning og den daglige drift.
Kirkegårdsspil primo august. 

11. Kommende arrangementer, fra kirkebladet 
april/juli. Tilmelding til den 16/6 – frokost for 50 

Læs kirkebladet!

12. Evt. Hjælpere efterlyses til praktisk hjælp ved nat-
gudstj. 31/5. Lene, Anette, Peder og Leon har 
meldt sig.


