
Kirkekontor Tved Kirkevej 3 D 

5700 Svendborg, tlf. 2137 2568 

Kontortid mandage kl. 10-13 

 
 

2021-2022 nr. 6 

Menighedrådsmøde tirsdag d. 3. maj 2022 kl. 18.30- 20.30 i Kirkely 

Afbud: Holger, Lasse, Torben 

Fraværende:  

 

Dagsorden 

Ordstyrere 

Ingolf, Lasse, Lonnie, Meiken, Torben, 

Bent, Holger, 
 

Referat 

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

Provsten v/ kontorchef Pernille Hach 

og specialkonsulent Sanne Fonnesbæk 

 

Orgelsagen er sendt i høring. Svar afventes primo 

juni. 

Vedr. præstegården: Der skal komme en afgørelse 

fra Slots- og kulturstyrelsen. 

Menighedsrådet vedtog, at tage imod Fyns Stifts 

tilbud om assistance med at skabe et overblik over 

de igangværende sager. 

Der afholdes et nyt møde vedr. bygesagerne. 

Derefter skal der tages stilling til, om 

Menighedsrådet anmoder Provstiet om hjælp. 

Konsulentrunde den 16. juni. 

 

Menighedsrådsvalg 

 

1) 10. maj Orienteringsmøde kl. 19.00 

”Menighedsrådet skal afholde 

orienteringsmøde. Orienteringsmødet 

skal afholdes sammen med det årlige 

menighedsmøde, der afholdes som 

led i menighedsrådets arbejde med 

det kommende års budget og 

aflæggelse af regnskab for det 

foregående år.” 

Dagsorden for orienteringsmødet: 

1. Velkomst ved menighedsrådet. 
2. Valg af dirigent. 
3. Orientering om arbejdet i den forløbne 

funktionsperiode og orientering om det kommende 
menighedsråds opgaver. 

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende 

menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og 
debat. 

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det 
kommende års budget. 

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og 
valgforsamling, og orientering om muligheden for 

at udløse afstemningsvalg. 
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal 

vælges til menighedsrådet. 
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er 

interesserede i at opstille som kandidater og 
stedfortrædere på valgforsamlingen i september. 



Kirkekontor Tved Kirkevej 3 D 

5700 Svendborg, tlf. 2137 2568 

Kontortid mandage kl. 10-13 

 
 

Sekretæren undersøger om der findes en valgfolder  

Kvartalsrapporten Rapporten blev gennemgået og godkendt 

Samarbejdsaftale 

 

Samarbejdsaftalen gennemgået. Finjusteres til 

næste møde. 

Kirkeværgen 

 

Firmaet Kaysen har ordnet tagrenden på kirken. 

Tagstenen ordnes snarest. Ingen ny melding. 

Kirkeværgen rykker leverandøren 

Kommende mødedatoer: 1, tirsdag i 

måneden kl. 18.30-20.30) 

Valg/menighedsmøde den 10. maj 

Menighedsrådsmøde den 7. juni. OBS Mødet flyttes 

til den tirsdag den 31. maj pga. af 

budgetbehandlingen 

Møde med Fyns Stift den 16. juni  

 

Eventuelt 

 

Intet 

Mødet slut kl. 21.42 

 

 

 

Underskrifter:   

 

 Bent Rejnholt Meiken Hammer 

 

 Lonni Aabye Ingolf Rotbøll 

 


