
Menighedsrådsmøde i
Menighedshuset,
Vor Frue Kirke, Svendborg     

Dato: 27. april 2011, kl. 19.00 Blad nr. 
     Bemærk: spisning kl. 18.00 Formandens 
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Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Gennemgang af referat (16/3-2011) Godkendt
3. Økonomi generelt herunder:

a. Godkendelse af åbningsbalance 
01.01.2011

b. 1. kvartal 2011
c. Udvidelse af bemyndigelsen fra 16. 

marts 2011 til at anbringe overskuds-
kapital over 750.000. ”Regnskabsfører 
bemyndiges til at flytte overskudskapi-
tal til et af Vor Frue Kirkes primære 
pengeinstitut uafhængigt pengeinstitut”.

d. Indledende budgetsamråd 24. marts.
e. Kirkegårdskasse, nyt regnskabs”sy-

stem” pr. 1. januar 2011.
f. Forelæggelse af regnskab for kirke-

gårdskassen 2010.
g. Forelæggelse af regnskab for H.P. 

Knudsens legat og menighedsplejen 
v/Birte Harlou

a. Gennemgået og underskrevet af for-
manden. Peder Bo anmodes om at under-
skrive på kontoret.
b. Udsættes til maj  måned. 
c. Accepteret. Konkret beslutning om 
Sydbank omgøres.
d. Orientering om budgetsamråd, udsendt 
referat på it-skrivebordet.
e. Nicolai Kirke hovedregistrant for 
kirkegårdens ligningsbeløb. Bi-regnskab 
indarbejdes i Vor Frue og Fredens. 
Vedtægtsændringer skal udarbejdes.
f. Regnskabet forelagt og kommenteret.

g. Forelagt og kort orientering.

4. Samarbejde mellem provstiets sogne Intet nyt. Formanden kontakter Per Aas og 
Hans Bach inden august.

5. Evaluering af kristen meditation, 
opfølgning på beslutning fra marts 2010 

Kort orientering om forløbet hidtil v. Lene 
Bønnelykke. Ordningen fortsætter. Oversigt –
se bilag.

6. 5 minutter fra mødet i Menighedsråds-
foreningens møde i Nyborg 12. marts
v/Paul Verner Skærved

Kort orientering om mødet.

7. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle 
projekter/arbejder i udvalgene, herunder:
a. Kirkeudvalgets indstilling til Kulinarisk 

Sydfyns anmodning om brug af en 
del af kirkens plæneareal 25.–26. juni

b. Syn 17. maj
Nye punkter:

c. Drøftelse af adskillelse køkken/forgang 
d. Orienteringsløb etablering af post 

Anmodningen kan ikke imødekommes.

Karl-Johann medbringer synsprotokol til 
præstegårdene.
Forslag til syn.
Bededag i menighedshusets gård.

8. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg mv.
a. Ny struktur for Kirkeskolens undervis-

Ningsforløb

Kort orientering om Kirkeskolen.
Orientering om 5 vinduer i kirken. Opfordring
til at melde tilbage til kirkeværgen, når 
”håndværkerbesigtigelse” er sket. Ingen ænd-
ring i elforsyningsselskab til kirke og hus.

9. Kommende arrangementer:
(Sigurd Barret 29. april, festgudstjeneste og
reception 2. juni (hvem vil være hjælpere
under selve receptionen?))

Hjælpere: Lene Bønnelykke og Paul Verner
Skærved.

10. Eventuelt Drøftelse af kirkegårdsbestyrelsens stilling-
tagen til indskydergaranti – problematikken.
Kime- og ringeregler revideres af kirkeudvalg.
Forslag om andre lysløsninger.




