Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 29. oktober 2019 kl. 13.30
Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Lis Dybsø, Inger Andersen, Birthe Anna Tordrup, Karl Ejner Pedersen,
Finn Ernst
Afbud: Heidi Sørensen Freund, Sophie-Lønne Reil Hundebøll, Børge Movild
Gæst: Hanne Dahl Christensen
Siden sidst:
Kapellet har fået den store tur med små reparationer. Og afvaskning og 3 gange kalkning, samt opsætning af nye
gardiner/forhæng.
Overliggeren ved porten ind til maskinhuset er blevet løftet på plads og fastgjort med et tokomponent middel til
fastgørelse af denne.
Den store klokke i kirken har fået nye lejer og kan igen benyttes.
Arbejdsopgaver rammeaftaler er blevet aftalt med kirkesanger Annette Lorenzen.
DAGSORDEN
Punkt 1: Gennemgang af sidste måneds M.R. referat. Per

BESLUTNINGSPROTOKOL
Kalkning af venteværelset må udsættes.
Fra den 5. maj påbegyndes maling af vinduer i
præstegården og derefter Sognegården.
Robotplæneklipperne bliver opbevaret på Ulkebøl
Plæneklipper forretning vinteren over. De bliver
efterset og evt. repareret til næste sæson.

Punkt 2: Julepyntning af kirke og Sognegård. Hanne-Sophie-Per

Punkt 3: Gennemgang af 3. kvartals regnskab. Lis

Punkt 4: Julehjælp igen i år, i samarbejde med Oksbøl. Sophie-Lønne

Punkt 5: Menighedsrådsvalg i 2020, hvem fortsætter, nye regler, nye
muligheder.
http://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/ bør
gennemlæses før M.R. mødet. Per/Sophie-Lønne

Indkøb af juletræer til kirken + ekstra lyskæder .
Der er ønske om en adventskrans til både kirken og
Sognegården. Der skal levende lys i
adventskransen til kirken. Der skal opsættes pynt i
vinduerne i Sognegården.
Der undersøges om der er nogle kunstnere der er
interesseret i at udstille billeder i sognegården i
november og december.
Regnskabet ser fint ud. Der er ønske om en kort
gennemgang af de enkelte punkter i regnskabet.
Der har været enkelte afvigelser fra budgettet, de
blev gennemgået.
Inden den 15. november skal budget for 2020 være
klar til Regnskabskontoret.
Der må ikke gives penge eller gavekort, for det
betyder at det skal beskattes af modtager.
Det godkendt af der skal gives julehjælp sammen
med Oksbøl Sogn. Der gives naturalier. Der handles
i butikker i Nordborg.
Udvalg til julehjælp er præsterne, Karin Eriksen og
Inger Andersen.
Der er 6 personer, der tilkendegiver, at de ønsker
at fortsætte i MR i næste periode.

Punkt 6: Indkøb til julefrokost m.m. Lis-Per

Der er bestilt mad. Stine og Annette sørger for
borddækning og underholdning.

Punkt 7: Forslag til kollektliste til det nye kirkeår omdeles og
besluttes ved november mødet. Sophie-Lønne
Punkt 8: Gennemgang af 2020 budgettet og underskrivning af dette.
Lis-Per

Den er rundsendt.

Punkt 9: Af hensyn til booking af Sognegården er det nødvendigt af
alle, små som store arrangementer skrives i kalenderbogen i
køkkenet, det gælder også alle faste aftaler. Dette gælder fra dags
dato. Inger/Per
Punkt 10: Evt. Planlægning med Google

Nordborg Sogn Menighedsråd, CVR-nr. 68381118,
Budget 2020, Endelig budget afleveret d. 29-102019 kl. 14.22.
Godkendt
Der skal også skrives initialer ved aftalerne.
Der udarbejdes en kontrakt ved booking af
Sognegården v/Lis.
Der undersøges hvordan det kan fungere i praksis.

Punkt 11: Referater godkendes og underskrives.
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