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Middag kl. 18.00  
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Afbud Jytte Damkier  
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Blad nr.  

Formandens 

initialer: IM 

   

Dagsorden Beslutning 
 
 

 0.  Kort om nytårskuren i domkirken 11/1  
     (se også biskoppens nyhedsbrev februar) 
 

 
 

 1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt 

 2.  Gennemgang af referat fra 10/1. Ingen kommentarer 

 3.  Økonomi generelt 
a) Udkast til regnskab 2017 
b) Bevilling af kr4000 til sognemiddage 2018 til 

Korshærens varmestue i Svendborg 
c) Beslutning om tegning af sundhedsordning 

for ansatte ved Vor Frue v/Peder Rønnow 
Pedersen  
 

a) Gennemgået af Benny Rasmussen og 
kommenteret. Drøftelser af disponering 
af frie midler: Det forventes at bruge ca. 
100.000 til køkken på Ørbækvej, 75.000 
til husprojekt og 25.000 til udsmykning. 
Bemærkninger til Benny Rasmussen 
inden 14/3. 

b) kr4000 bevilget. 
c) Peder Rønnow Pedersen arbejder videre 
med emnet. 
d) Der indkøbes nyt æbletræ, som 
kirkegården planter til foråret, ca.600kr. 
 

4. Nyt menighedshus, stillingtagen til 
a) Ny information siden sidst 
b) Beslutning om metodevalg med 

udgangspunkt i Steen Hjorslevs oplæg 
10/1: Konkurrence – eller 
totalentreprenørmodel 
 

a) Møde med provst og Asger Geweke 
forløbet positivt. Der er 
finansieringsdrøftelser. 

b) Det besluttes at undgå en egentlig 
arkitektkonkurrence, men der indhentes 
3 forslag, der er uforpligtende, og 
dermed totalentreprenørmodellen. 
Kirkeværgen skal i samarbejde med 
Karsten Strauss udsende materiale til de 
pågældende 3 arkitektfirmaer. 
 

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

a) Menighedsmøde 22/4, herunder 
stillingtagen til omdeling af særskilt 
invitation 

b) Evaluering af julen 2017 
 

a) Der laves flyer til våbenhuset og trykkes 
invitation bag på søndagenes 
salmesedler fra Påske. Annonce i 
Ugeavisen. Omtale i kirkebladet. 

b) Juletræer opsættes i 2018 og 2019 i ugen 
inden jul, som det passer i kirkens 
program og for kirkegårdens 
medarbejdere. Kirkeudvalget tager 
beslutning om antallet af juletræer 
fremover. 

c) Deadline for næste kirkeblad er torsdag 
den 1/3 
 

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

 Tilmelding til Fyens Stifts 
Menighedsrådsforenings forårsmøde 10/3 

 Tilmelding til tema/sognedag 18/3 

 Tilmelding til forberedende budgetsamråd 
19/3 
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 7.   Kommende arrangementer. 
  

 
 
 

8. Evt.  
 

 
 

 
                                               

______________________         ______________________          ______________________ 
             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  


