
Menighedsrådsmøde i
Menighedshuset,
Vor Frue Kirke, Svendborg

Dato: 27. juni 2012 kl.19 
Spisning kl. 18

Blad nr. 
     
Formandens 

initialer: IM
Afbud fra Povl Balslev og Benny 
Rasmussen.
Paul Verner Skærved mødte kl. 
19.45 under punkt 0(efter punkt 3).
Conny Nielsen forlod mødet efter 
punkt 3B, Peder Bo efter punkt 4 og 
Victoria Damm efter punkt 5.

Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue

Nyt om bispevalget
Ikke et beslutningspunkt

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Gennemgang af referat (23/5-2012) Ingen kommentarer

3. Økonomi generelt, herunder:
a. Godkendelse af forretningsudvalgets 

indstilling til budget 2013.
b. Beslutning vedr. bevilling af frie midler kr. 

13.051,25 (opgørelse udsendt 11/6 af 
Conny Nielsen)

c. Forelæggelse af regnskab for 
Menighedsplejen for 2011 ved Birte 
Harlou.

a. Godkendt og taget til efterretning.
b. Godkendt.
c. Forelagt.
d. Litterært kirkeligt samarbejde mellem 

6 kirker i Svendborg provsti i forår 
2013 – 3 gudstjenester med prædiken 
af lokal forfatter, pris pr. andel 
5.000kr.

4. Året der gik samt nyt fra sognemedhjælper 
Anne-Gerd Bonde

Forelagt og drøftet, derefter idéudveksling.

5. Udlån af konfirmandlokalet til en ”familieklub” 
i Svendborg (se evt. www.familieklub.dk) ved 
misbrugskonsulent Pia Andersen.

Anmodning ikke imødekommet. Henviser til 
mulighed i ”Foreningernes Hus”.

6. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle
projekter/arbejder i udvalgene.
a. Udvalgsstruktur – udvalgenes opfølgning 

på inspirationsdag.
b. Studietursdato i september?

a. Arbejdsopgaver bedes præciseret ved 
mødet i august. 5 linier.

b. 30. september studietur til Kolding-
området.

c. Menigheds- og valgorienteringsmøde 12. 
september kl. 19.30. Oplæg fra 
valgudvalget, kort gennemgået og 
kommenteret. Der annonceres i Fyns 
Amts Avis og Ugeavisen. 

7. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v. 
a. 5 min. fra Nyborg Strand ved Paul 

Verner Skærved.
b. Generalforsamlingen i Svendborg 

Fjernvarme.

a. Kort orientering – se referat fra mødet 
i Menighedsrådsforeningens blad.

b. Kort orientering om generalforsamling 
ved Fjernvarmen

c. Opfordring til at tænke i 
energispareplaner

8. Kommende arrangementer
a.  Kirkekaffe i sommerferien 29/7

a. Café-frivillige forespørges om hjælp.
b. Der arbejdes på temadagen 11/11, 

foredragsholder og andre kulturelle 
tiltag.

c. Kontaktpersonen orienterede om 
organistassistentstillingen i 
samarbejdet med Sct. Jørgens.

9. Evt. Intet


