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Formandens 

initialer: IM
Afbud til kontoret senest d.22. oktober.

Afbud fra Peder Bo. Victoria Dam var ikke 
til stede.

Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue

Bispevalg og menighedsrådsvalg
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Gennemgang af referat (19/9-2012) Ingen kommentarer.
3. Økonomi generelt, herunder:

a. Kvartalsrapport 3.kvartal 2012. .
b. Budget 2013. Godkendelse og 

underskrift.

a. Forelagt og drøftet.
b. Godkendt og underskrevet af forman-

den, når underskrevet af Peder Bo 
sendes 1 eksemplar til provstiet.

4. Beslutning om børnekor v/Peder Rønnow og 
Ida Hovalt 
a. Etablering 
b. Brug af evt. børnekor

a. Etablering af ulønnet børnekor i første 
kvartal 2013 v. Ida Hovalt.

b. Koret kan anvendes som gudstjene-
ste- og koncertkor efter korets ønske 
og kirkens øvrige planlægning.

5. Beslutning om kollekt kirkeåret 2013. Evt. 
revision af nuværende kollektliste. v/Paul 
Verner Skærved og Inge Moritzen.

Punktet tages op på menighedsrådsmødet i 
januar 2013. Brev fra Folkekirkens Mellem-
kirkelige  Råd sendes ud til menighedsrådet. 
Oversigt over kollekter, se regnskab fra 2011.
Undersøg mulighed for fradragsret for bidrag 
til menighedsplejen.

6. Syn d. 15/8 2012. Afklaring af spørgsmål og udfyldelse af 
beløbsfelter.

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

Orientering om udbedring af utætte rør i 
mødesalen v. Peder Rønnow. Kaffemaskine 
er installeret.
Kirkeblad, deadline er 1. november.
Kunstudvalget: Byzans-udstilling i sommer 
2013. Beløbsramme kr. 4.000 + honorar. 

8. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v. 
a. 8/2-2013 ”Holger” i kirken i Svendborg 

Kommunes skoleteaterordnings regi.
b. (5.)-6. april 2013: Firmelse 
c. 28/11 konstituerende 

menighedsrådsmøde kl. 19.00

a. Taget til efterretning.
b. Taget til efterretning.
c. Taget til efterretning.
d. Orientering om Søren Kirkegaard-

projekt i 2013, koordineret af Svend-
borg Gymnasium.

e. Henvendelse om klokkeringning.
9. Kommende arrangementer

Temadag 11/11 – Nordatlantisk tema
(tilmeldingsliste)

Opfølgende orientering. Hjælpere er vel-
komne, Paul Verner Skærved og Gudrun 
Fussing har meldt sig.

10. Evt. Obs. på ændring i koncertprogram. 
Provstiudvalgsvalg følger umiddelbart efter 
årsskiftet.


