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Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 3:

Drøftelse af henvendelse fra Thomas 
Sjølander

2. Gennemgang af referat (21/9-2011) Ingen kommentarer
3. Drøftelse af henvendelse fra Thomas 

Sjølander.
Kursus 21/1-12 fastholdes som oprindeligt 
aftalt – formåls- og målsætningsformulering.
MR-medlemmer indkaldes til møde som led i 
deres hverv. Ansatte kan deltage som frivil-
lige deltagere, nærmere aftales på mødet den 
17. nov. i medarbejdergruppen. Der afholdes 
hurtigst muligt kommunikationskursus for 
medarbejdergruppen. Peder Rønnow er 
ansvarlig for at arrangere dette. Der skal, 
med honorar, deltage kormedlemmer (de 
fastansatte).

4. Økonomi generelt, herunder:
a. Endelig godkendelse af Budget 2012 til 

underskrift af formand og kasserer.
b. Kvartalsrapport 3 2011.

a) Udgår
b) Gennemgået og kommenteret

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

• Færdiggørelse af synsudskrifter med 
indhentede tilbud.

Kirkeudv., Gudrun Fussing: Indstiller, at kir-
kens åbningstider ændres: Sommer kl. 10 – 
17, vinter kl. 10 – 16. Godkendt.
Kirkegårdsudv., Gudrun Fussing: Byggeriet 
nødvendiggør, at der lukkes for kremering i 
Svendborg i 10 uger fra ca. uge 50. Kirke-
gårdsspil hvert 3. år. Positiv respons på Vor
Frues anmodning om overvejelser om fast 
kirkesanger i kapellet.
Præstegårdsudv., Conny Nielsen: Træer 
fældet i baghaven på Ørbækvej.
Aktivitetsudv., Paul Verner Skærved: Café-
møder for foråret 2012 er planlagt.

• Synsudskrifter skal være 
indsendt inden 16/11. 

6. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v.
a. Kort orientering fra Stiftsrådsmødet d. 

29/9 v/ Paul Verner Skærved.
b. Forslag til mødedatoer 2012:

11/1, 15/2, 21/3, 25/4, 23/5, 27/6, 
8/8, 19/9, 24/10, 21/11.

a) Orientering v/Paul Verner Skærved: 
se it-skrivebordet og Stiftets 
hjemmeside

b) Datoer taget til efterretning. Dato for 
menighedsmøde planlægges efter 21. 
jan. -12. Erindring om mødet d. 1. nov. 
kl. 19.00 i Vor Frues mødesal.

7. Eventuelt Hilsen fra Anne-Grete Thestrup.
Til overvejelse: Dør- og lysstyring.
Konfirmandtur til Jelling 27/10.


