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Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue

         Kirkedage 2013 v/Lene Bønnelykke
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med nyt pkt. 3 e: KFUM/K’s opløs-

ning  pr. 1/8 2013
2. Gennemgang af referat (15/5 2013) Ingen kommentarer
3. Økonomi generelt, herunder orientering om 

budget 2014 v/regnskabsfører og kasserer.
a. Kirkekoncerthonorar, budget 2014 og 
oversigt 2013 v/Povl Chr. Balslev. 
b. Samarbejdsaftale med C&W arkitekter 
vedr. tårnrenovering.(udsendt fra provstiet 
29/5 på DAP)
c. Salg af flygel eller klaver (udsat fra 15/5)
Oplæg v/Povl Chr. Balslev
Skal forretningsudvalgets beslutning om 
udbud internt fastholdes og i så fald til hvilken 
minimumspris?

 d. Ansøgning om støtte til streamingprojekt, 
salmebog. Kr. 1000,-. 

       DAP 9/6, ansøgning fra Ulla Wittenburg.
       Idevurdering v/ IH og PCB. 

Gennemgang af indsendt budget, ingen 
kommentarer til beløbsfordeling.

a) Afklaring af 2012’s regnskabstal. 
Fremlæggelse af idéer til samarbejde 
og finansiering af koncertbudget.

b) Kort orientering om de løbende ud-
gifter, det indgår i byggeregnskab for 
tårnrenovering. Bent Longmose ud-
arbejder projekt-skitse.

c) Klaver sælges om muligt, først udbud 
internt 25.000 kr. kontant, frist til 15/7.

d) Idémæssigt en god idé, ikke støtte til 
konkret projekt, opfordring til DDS til 
selv at gennemføre et lignende projekt 
PCB og IH skriver til DDS.

e) Opbakning fra råd og præster. AGT, 
GMJ og Anette Bruun vil deltage i 
forhandlingsproceduren. 

4. Rapport fra sognemedhjælper Anne-Gerd 
Bonde.

AGB gennemgik kort årets gang, uddelte kort 
oversigt. Referat fra sognemedhjælper-
udvalgsmøde til alle i rådet

5. Orientering om oprettelse af ”Samvirkende 
Menighedsplejer Vor Frue kirke” v/Conny 
Nielsen. 

Valg af: Conny Nielsen og Lars Kierulf Larsen 
til ”Samvirkende Menighedsplejer Vor Frue 
kirke”. CN indkalder til første møde.

6. Orientering fra provstilørdag 25/5 med Tine 
Lindhardt v/Lars Kierulf Larsen.

Udsat til mødet den 7/8 2013.

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

2. korrektur af kirkeblad er udsendt. PCB 
orienterede om nyt KODA-afregningssystem.

8. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
        udvalg m.v.

•  Overgang til referatskrivning på bærbar PC Iværksættes pr. 7/8 2013.
Provstiets hjemmeside virker.

9. Kommende arrangementer. 28/7 gudstjeneste m. engelsk, tysk og dansk 
salmesang. PVS står for forfriskninger, Leon
Torp er behjælpelig. 26/10: Sigurd-koncerter 
kl. 10.30, 13.00 og 15.30, på provstiplan. 

10. Evt. Tilbud om tyverialarm sendes til dagsordens-
gruppen. Aktivitetsudvalget tager beslutning 
om PVS’s reception på udvalgets næste 
møde.
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Dagsorden Beslutning
Lukket møde 
for valgte rådsmedlemmer og præster.

        Personaleanliggender
 Herunder specifikt:

• Vedr. korfunktion. Forelæggelse til 
godkendelse efter orientering v/Ida 
Hovalt og Povl Chr. Balslev.

• Andet vedr. personale


