
Menighedsrådsmøde i 
menighedshuset,
Vor Frue kirke, Svendborg
     

Dato: 27.oktober  2010 Blad nr. 1     

       kl.19   (spisning kl.18) Formandens initialer:
IM
Ingen afbud. 

Peder Bo ikke til stede.

 (afbud meldes til kontoret 
senest mandag kl.12
62 21 11 61 eller bm@km.dk)

Dagsorden Beslutning
     

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt
2. Gennemgang af referat (22/9 2010) Ingen kommentarer

3. Økonomi v/Benny Rasmussen m.fl.
a. Forelæggelse til underskrift af 

endeligt budget for 2011 
(godkendt 22/9)

b. Kvartalsrapport 3 2010
c. Overvejelse om 

prohibering/formål og konti.

Budget 2011 forelagt og underskrevet af formand. 
Kasserer anmodes om at underskrive eksemplar på 
kontoret.
b. Kvartalsrapport gennemgået og kommenteret.
c. Ingen prohibering.

4. Fremlæggelse af regnskab 2009 
for menighedsplejen og 
H.P.Knudsens legat.

Forelagt med bemærkninger om, at H.P. Knudsens 
legat er under afvikling.

5. Evaluering af kirkebilsordning. Nuværende ordning fortsætter. Der gøres 
opmærksom på ordningen i det næste kirkeblad.

6. Samarbejde mellem provstiets 
sogne. 

Udvalgene arbejder.

7. Indstilling fra præstegårdsudvalget 
v/Conny Nielsen ”Beslutning om 
henvendelse til beboerne bagved 
præstegården, Ørbækvej 25, om 
beskæring af hæk og træer til 1,80 
m”.

Det er besluttet.

8. Drøftelse og godkendelse af 
retningslinjer for brug af 
menighedshuset v/husudvalget. 
(udgangspunkt i revideret materiale 
fra 22/9)

Husreglementet bliver internt, godkendt. 
Der udarbejdes kontrakt til lånere.

9. Mødedatoer for 1.kvartal 2011. 
Formandens forslag: 12/1, 16/2, 
16/3, sidstnævnte starter kl.18 som 
menighedsmøde og senest kl.20 
bliver det ordinært rådsmøde.

Vedtaget. 
Datoer for resten af 2011 besluttes på næste møde.

10.Orientering og stillingtagen til 
aktuelle projekter/arbejder i 
udvalgene.

Hjemmesiden aktiv – flot! 
Nyheder og kommentarer til Leon.
Ændrede udbygningsplaner for krematoriet.
Præstegårdsudvalget har gennemgået planer og 
ønsker for vedligeholdelse m.v.
Aktivitetsudvalget arbejder på program for forår 2011. 
Omtalte café-udflugt d.27.09. vellykket.

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

Formand orienterede om Landemoede. Orientering 
om kordegnesituationen.

12.Kommende arrangementer (café 
29/11, sognedag14/11, m.v.)

Café-hjælpere til d.29.11, tilsagn fra Gudrun, flere må 
gerne melde sig.
Sognedag d.14.11. annonce senest d.10.11.
D.10.04.2011: Middelalderdag

13.Evt. Intet


