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

Conny Nielsen kom under punkt 9.
Victoria Dam fraværende uden afbud.

Dato: 25. april 2012 kl.19 
Spisning kl. 18

Blad nr. 
     

Formandens 

initialer: IM
Afbud fra Gitte Meyer Jørgensen, 
Lene Bønnelykke, Peder Bo.

Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue

Stiftsbogen. Afsnittene er fordelt.
(Fra 11/1-2012)
 

Ikke et beslutningspunkt

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Gennemgang af referat (28/3-2012) Ingen kommentarer.

3. Økonomi generelt, herunder:
a. Ønsker til modelbudget for 2013

a. Opfordring til at overveje om større 
investeringer til budget 2013.

Drøftelse af bedre økonomistyring med større 
gennemskuelighed.

4. Septimuskorets anmodning om lån af Vor 
Frue kirke og menighedshus mandag aften. 
Bilag 1.
Formandens indstilling: Det kan næppe 
betegnes som kirkelig aktivitet, men hvis 
ansøgningen kan imødekommes  - da på 
samme vilkår som kirkeskolen.
Timebetaling 100 kr. og ingen 
personalemedvirken.

Anmodning kan ikke imødekommes.

5. Fastsættelse af dato/datoer for 
menighedsmøde og valgorienteringsmøde

Menighedsmøde/opstillingsmøde d. 12.sep. 
kl. 19.30

6. Syn 2012. Ny dato, da kirkeværgen ikke kan 
d. 5.juni.

Forsøges afholdt i uge 31 eller 32.

7. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle
projekter/arbejder i udvalgene.
Herunder udvalgenes stillingtagen til Peder 
Bos udtræden af kirkeudvalg og 
kunstudvalg.

Udvalgsstatus blev drøftet. 
Sammensætningen gælder for hele 
valgperioden.
Aktivitetsudvalg har møde d. 26/4.

8. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v. Herunder evaluering af påsken.

Velbesøgte gudstjenester i Påsken, også 
lørdagaftensandagten. Gudstjenesteudvalg 
arbejder med nye idéer til Påsken.

9. Kommende arrangementer
a. Sommermøde 2. pinsedag 
b. 17. maj (kirkegårdsarrangement)
c. Orienteringsmøde 30. april i forbindelse 
med bispevalg
d. Kirkekaffe i sommerferien

a. Max. 50 til frokosten 2. Pinsedag.
b. Afsløring af skulptur på kirkegården 

samt march 17/5 kl. 15 fra torvet.
c. Opstillingsmøde i Munkebjerg kirke 

30/4 med Tine Lindhard.
Åbent for møder med kandidater i Vor Frues 
menighedshus. 12/6 møde med Kirsten 
Jørgensen i Vor Frue. 
Per Aas er provstiets repræsentant i Stiftets 
valgudvalg.

d. Evt. forespørges frivillige eller 
sognemedhjælper vedr. 29/7.

10. Evt. Elektronisk kalender så småt opstartet. 
Tak fra kantoriet for bidrag til CD-udgivelse.
Næste kirkeblad deadline d. 15/6.


