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Gudrun Fussing 

Formandens 

initialer: IM 

 

Deltagende ikke-rådsmedlem:  
Benny Rasmussen 
 

   

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Gennemgang af referat (25/5-16) Ingen kommentarer 

3. Økonomi generelt, herunder: 
         a. Godkendelse af indsendt budgetbidrag 
             2017. 
         b. Arbejder til udførelse iht. energirapporter 
              v/Conny Nielsen og Peder Rønnow  
               Pedersen. 

 Udmelding af kontaktperson vedr. 
ovenstående arbejder.                   

 
 
 

 

 
a. Budgetbidraget for 2017 er 

indberettet og påført følgende: 
CVR 50 27 67 16, bidrag 
afleveret den 13-06-2016 kl. 
01.07. 

b. Det er besluttet at 
cirkulationspumper i 
præstegårde skiftes. Bagergade 
under udredning vedr. 
energiforbedring. Der søges ikke 
om tilskud fra Energifonden. 

 Peder Rønnow Pedersen er 
kontaktperson. 
 
 

 

4. Takstblad for privates brug af kirken. Se 
referat fra budgetsamråd 30/3-16. 
(Internt idéoplæg til at samarbejde om 
niveaukoordinering for bykirkerne i regi af 
kirkegårdsbestyrelsen) 
 

Udspil fra provstiudvalget afventes på 
budgetsamråd i august 2016. 

5. Kort om syn den 9/8-16 Ingen bemærkninger 
 

6. Orientering og stillingtagen til valgudvalgets 
forslag til indførelse af 2-årige valgperioder fra 
valget 2016 v/Lars Kierulf Larsen. 
 

Afstemning: For 2-årig valgperiode stemte 3. 
For 4-årig periode stemte 3.  
3 har ikke stemt. 
Endelig afgørelse udsættes til mødet den 
10/8. Emnet tages op i forbindelse med en 
kirkekaffe i huset søndag den 7/8. 
 
 

7. Anmodning fra Svend 16 om brug af kirken til 
arrangement i forbindelse med prisuddeling 
den 1/9-16. 

Der gives afslag på lån af kirken til 
filmfremvisning og afholdelse af reception. 
Trappen til torvet må gerne benyttes til den 
røde løber. 
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8. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle 
projekter/arbejde i udvalgene. 
 

 Plakette til æbletræ 
 

Der indkøbes alternativ plakette til æbletræ. 
 
Kirkebladet kommer fra trykken i næste uge. 
 
Landmåleropmåling af kirkens grund 
iværksat.  
Mur mod rund parkeringsplads afventer. 
 
Minikonfirmandforløb igangsættes til 
efteråret. 
 
Ansøgning er sendt til Provstiudvalget om 
omsyning af malerarbejder i Bagergade. 
 
Kort fra Landsforeningens årsmøde, se 
referat på DAP. 
 
Kirkegårdsbestyrelsen som sparringspartner. 
 
Ide til fælles temadag 21/2 for personale og 
menighedsråd i februar, med eget 
opsamlingsmøde efterfølgende. Inden mødet 
kort kursus med stiftsjurist vedr. 
ansættelsesforhold evt. på et 
menighedsrådsmøde. 
 

9. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v.: 

 

Kirkeskolen låner fortsat lokaler her til 
kommende år. 
Tine Lindhardt har tilbagemeldt vedr. 
gudstjenestecirkulære. 
 

10. Kommende arrangementer: 
        

 

DR har henvendt sig vedr. 4 TV-
gudstjenester i Vor Frue kirke 8. og.9. 
november. Der forhandles. 
Provstiets næste sorggruppe i efteråret ved 
Gitte Meyer Jørgensen og Liselotte 
Kirkegaard. 

11. Eventuelt Tak fra Anne-Grete Thestrup i forbindelse 
med reception ved 30-års jubilæet. 

 


