
Menighedsrådsmøde i 
Menighedshuset, 
Vor Frue Kirke, Svendborg 
 
 
 

 
 

 

Dato: 22. november 2017 

kl.19.00 
Middag kl. 18.00          
 
Afbud til kontoret senest  
Mandag d. 20. nov. kl.12. 

 
Afbud: Ellen Fruelund Hansen, Lene 
Bønnelykke, Kirsten Theisen. 
Paul Verner Skærved deltog fra punkt 4. 
 
Deltagende ikke-rådsmedlemmer: 
Steen Hjorslev indtil punkt 5. 

Blad nr.  

Formandens 

initialer: IM 

 

   

Dagsorden Beslutning 

 0.  Tommy Christensen, kirkegårdsinspektør, med    
nyt fra Svendborg Kirkegårde. 
 

 

 1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

 2.  Gennemgang af referat fra 25/10. Ingen kommentarer. 

 3.  Økonomi generelt, herunder: 
 

a. Overføre/omdisponere overskud til 
opsparingskonto til nyt menighedshus. 
Inventar og projektering. Bemyndigelse til 
regnskabsfører, kasserer og formand til i 
enighed at omfordele overskydende 
driftsmidler. 

b. Bispeportræt. Godkendelse af indbetalt 
bidrag på kr1785.  

c. Beslutning om accept af overskridelse af 
beløb for anlægsaktivitet med omkring 
kr.20.000 incl. moms vedr. rækværk foran 
våbenhus ned mod lille parkeringsplads. 
Tilbud lyder på kr.39.600 incl. moms. 

a. Godkendt. 
b. Godkendt. 
c. Besluttet med brug af ca.20.000kr af 

frie midler. 

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

 Nyt menighedshus, kort orientering om 
seneste tiltag - og tilkendegivelse af 
rådets holdning til de foreliggende 
planer for bl.a. husets udformning. 
Herunder evt. præmisser for tilkøb af 
jordarealer. 

 Lånere i hus. Opsige med slut 30/6 
2018.  
 

Genboen kontaktes officielt med tilbud om 
overtagelse af garagebygning. 
I samarbejde med rådgivende arkitektfirma 
igangsættes opstartsfase af byggesag. Der 
koordineres løbende med provsti og stift. 
 
Input til grovskitse af rumplan sendes til 
Karsten Strauss. 
 
Ekskursion til to nybyggede 
menighedshuse den 4/1-2018 kl. 9.30. 
 

 Aftaler med lånere opsiges pr. 30/6-
18. Mulighed for kvartalsvis brug 
derefter. 

 5.    Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
        udvalg m.v. samt evaluering. 
 

 Nytårskur i Domkirken d. 11/1-18. Der 
kommer opslag på Stiftets hjemmeside. 
 

 Høringsfrist til ny valglov for menighedsråd 
28/11. (Se materiale på DAP) 
 

Dato for provstesyn 9/8-2018. 
 
Radon i præstegården på Ørbækvej skal 
udredes. 
 
Endelig fastlæggelse af mødedatoer 
venter. 
 



Menighedsrådsmøde i 
Menighedshuset, 
Vor Frue Kirke, Svendborg 
 
 
 

 
 

 

Dato: 22. november 2017 

kl.19.00 
Middag kl. 18.00          
 
Afbud til kontoret senest  
Mandag d. 20. nov. kl.12. 

 
Afbud: Ellen Fruelund Hansen, Lene 
Bønnelykke, Kirsten Theisen. 
Paul Verner Skærved deltog fra punkt 4. 
 
Deltagende ikke-rådsmedlemmer: 
Steen Hjorslev indtil punkt 5. 

Blad nr.  

Formandens 

initialer: IM 

 

   

Dagsorden Beslutning 

 Forslag til mødedatoer i 2018 (10/1, 21/2, 
21/3 er fastlagt) 18/4, 23/5, 20/6, 8/8, 19/9, 
24/10, 21/11 og 28/11. Mødet i august samt 
møderne i november ligger fast.  

 6.   Kommende arrangementer. 

 Markering af Conny Nielsens 25års 
jubilæum 3/12 

 Koncert 6/12 

 De 9 læsninger 12/12         

 
Kantoriets julekoncert er den 16/12 kl.16. 
 
Nyt kirkeblad kommer fra trykkeriet den 
24/11. 

 7.    Konstituering for 2018 
 

      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) 

 
Stemmeberettigede til valg af formand og 
næstformand er de 10 valgte medlemmer af rådet. 

Det er besluttet at afholde mundtlig 
afstemning. 

a. Inge Moritzen valgt enstemmigt. 
b. Peder Rønnow Pedersen valgt 

enstemmigt. 
c. Peder Rønnow Pedersen valgt 

enstemmigt. 
d. Peder Rønnow Pedersen valgt 

enstemmigt. 
e. Peder Rønnow Pedersen valgt 

enstemmigt. 
f. Steen Hjorslev valgt. 
g. Kurt Rasmussen valgt. 

8. Evt. Husk at informere foredragsholdere om, at 
de skal medbringe egen computer. 

    
 
                                               

______________________         ______________________          ______________________ 
             Anne-Grete Thestrup                                          Conny Nielsen                                           Ellen Fruelund Hansen                                                  

 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
           Gitte Meyer Jørgensen                                             Inge Moritzen                                              Jytte Damkier                                                        

 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
            Karsten Strauss                                                 Lars Kierulf Larsen                                            Lene Bønnelykke                                 
 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
                Leon Torp Nielsen                                          Paul Verner Skærved                                     Peder Rønnow Pedersen             
 
 
 

______________________          ______________________ 
                suppleant                                                          suppleant  


