
Menighedsrådsmøde i
Menighedshuset,
Vor Frue Kirke, Svendborg

Som tidligere omtalt er Marianne Christiansen 
fra Svendborg Kommune inviteret til at 
orientere om byrumsplan  i 30 min. fra kl. 19.00 

Dato: 27. november 2013 
kl. 19.00
Spisning kl. 18.00

Blad nr. 
     

Afbud til kontoret senest den 25/11 kl. 12,
Pga konstituering skal der indkaldes 
suppleant, så gerne afbud så hurtigt som 
muligt.

Afbud fra Anette Bruun og Conny Nielsen 
senere end mulighed for at indkalde 2. 
suppleant.

Formandens 

initialer: IM

Deltagende ikke-rådsmedlemmer: Ida 
Hovalt

Dagsorden Beslutning
0.  Et kvarter om Vor Frue

(Hvad laver en kordegn? udskydes til maj -14 )
På januarmødet fortæller kirketjenerne om 
deres arbejde.

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Gennemgang af referat fra d. 23/10. Ingen bemærkninger
3. Økonomi generelt.

a. Stillingtagen og beslutning om 
tårnrenovering v. Peder Rønnow 
(materiale fra C&W Arkitekter udsendes 
med denne dagsorden og vil blive 
gennemgået på storskærm).

b. Indstilling til beslutning fra Kirke- og 
husudvalg om anskaffelse af fejemaskine 
v. Peder Rønnow. 

c. Beslutning vedr. køb eller fortsat leje af 
flygel v. Povl Chr. Balslev. Evt. 
hensættelse til 2014.

Kirkegårdens kvartalsregnskab udsendt til 
orientering.
3 a.Orientering v/Peder Rønnow om overslag 
fra C&W arkitekter på 500.000kr. Beslutning 
om at gå videre med processen iht. projekt 
udarbejdet af arkitekt Bent Longmose. 
Projektet indsendes til provstiet, næste møde 
11/12.
3b. Ny fejemaskine kan erhverves for 
27.000kr incl. moms. Anbefales af Tommy 
Christensen på kirkegården. Vedtaget.
3c. Det besluttes at afbetale med 50.000kr fra 
flygelopsparingen og fortsætte med det 
sædvanlige månedlige afdrag på 3500kr.

4.  Orientering om stormskade 28/10 2013. Tagskade anmeldt til forsikringen. Steen 
Hjorslev er i gang med at organisere 
udbedringen.
Piletræerne beskæres af kirkegårdens folk.
Klokkecomputeren satte ud dagen efter, men 
er blevet udskiftet.

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

Hjemmesiden er opdateret.

6.  Indstilling til samlet vedtagelse af 
udarbejdede arbejdsbeskrivelser v. 
kontaktperson Gudrun Fussing (materialet 
udsendes fra kontaktpersonen til rådet).
Det indstilles fra formanden, at punktet 
overgår til lukket møde efter sidste pkt.

Til lukket møde efter punkt 10.

7. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v.
a Kort orientering om mødet 30/10. Der 
udsendes referat fra provsten.

a.Orientering om provstiets møde med 
bykirkerne v/Inge Moritzen.
b.Orientering om korlederstillingen v/organist 
Ida Hovalt. Vor Frue har indkaldt til møde d. 
1/12 med repræsentanter fra provstiet og Sct. 
Jørgens. 

8. Kommende arrangementer.
a. De ni læsninger 4/12, kl. 19.00
b. Ældregudstjeneste 12/12, kl. 10.30.

a. Anne-Grete Thestrup finder oplæsere.
b. På Caroline Amalielund
c. Natkirkehjælpere er på plads.
d.
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9. Konstituering for 2014:
      a. Valg af formand

b.  Valg af næstformand
c.  Valg af medunderskriver
d. Valg af kontaktperson
e. Valg af valgt kasserer
f. Valg af kirkeværge (nuværende ekstern 
kirkeværge er Steen Hjorslev)
g. Valg af bygningskyndig (nuværende 
bygningskyndig er Kurt Rasmussen)

Der er 8 stemmeberettigede til stede.
Alle genvalgt.
Formand Inge Moritzen
Næstformand Peder Rønnow Pedersen
Medunderskriver Peder Rønnow Pedersen
Kontaktperson Gudrun Fussing
Valgt kasserer Peder Rønnow Pedersen
Kirkeværge Steen Hjorslev
Bygningskyndig Kurt Rasmussen

10. Evt. Povl orienterede om midler til 
klokkespilsfestival 2014 er sikret med 
25.000kr fra statens musikråd.

Peder Rønnow orienterede om trafikændring i 
Fruestræde.


