Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: Den 19.02.2020 kl. 19.00 i Sognegården Tontoft 3A.
Deltagere: Heidi Sørensen Freund, Sophie-Lønne Reil Hundebøll, Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Børge Movild,
Inger Andersen, Birthe Anna Tordrup, Karl Ejner Pedersen, Finn Ernst
Afbud: Lis Dybsø
Gæst:
Siden sidst: Fået de sidste detaljer på plads angående arbejdet med kalkmalerierne. Stillads og afdæknings team (Als
Tømrerne) starter en uge før 1. september og konservator team (Anne Marie Steenberg) starter 1. september og så
ca. ½ år frem, men det vil ikke forhindre almindelige kirkebrug, da kun syd skibet er lukket af, helt støvfrit. Efter
forskellige forhandlinger har jeg lavet en ny kontrakt med J.L. Alarm. Kontaktens ordlyd kommer mundtligt.

DAGSORDEN
Punkt 1: Gennemgang af januars M.R. referater.
Børge
Punkt 2: Nyt fra sognepræsterne

BESLUTNINGSPROTOKOL

Punkt 3: Julehjælp og hjælp til midler i sognet. Sophie

Der har været henvendelse om konfirmationshjælp, og der er
midler til dette formål. Der skal ansøges om dette og der vurderes
individuelt om støtten kan gives. Der er et ønske om at bruge

Salmesangsaften den 27. februar hvor der også serveres suppe.
Højskoleaftener starter til april. I april starter ligeledes
kvindehøjskole med forskellige emner.

midler til hjælp i sognet til aktiviteter til trængende børn, bl.a. i
samarbejde med Kirkens Korshær i Nordborg. Der skal skabes et
overblik over fond beløb og andre midler. Præsterne kommer med
et oplæg til projektet med Kirkens Korshær.
Punkt 4: Deadline for kirkeblad. Kan vi fra 2021 lægge Af hensyn til aktiviteter i de to sogne er det mest praktisk at der er
deadline for kirkeblad samtidig som deadline for
deadline samme dag for begge blade. Menighedsrådet er positive
Sognenyt. - Sophie
overfor at koordinere deadline for begge blade. Der arbejdes
videre på det.
Punkt 5: Forespørgsel om brug af kirken for
Der er omkostninger forbundet med udlejning.
udensogns beboere (Dyvig – brudepar) evt. udlejning Der undersøges om hvad det koster at leje kirken.
ved manglende sogne tilknytning. - Sophie
Punkt 6: Indkøb af møbler til kirke/- præstekontor.
Der ansøges om sofaarrangement til anvendelse til samtaler. Det
Sophie
bevilges og der fastansættes et beløb til det.
Punkt 7: Orientering fra møde i Christians
Regelsættet er at der ikke betales transport fra hjemmet til kirken.
Sognegården angående kørsels godtgørelse for
Det er regler der ligger fra staten. Dette gælder også for
organist vikarer. Lisbeth-Per.
honorarbetalt vikarer. Der blev nedsat et udvalg som skal komme
med et udkast til hvilket regelsæt der skal gælde for provstiets
kirker inden juni 2020.
Punkt 8: Lidt orientering angående Biskoppens besøg Der skal være nogen til at arrangere mad og rydde op.
i kirken og Sognegården den 17. maj. -Per
Punkt 9: Annoncering, traktering og orienteringsaften Menigheds- og valgmøde. Der kører et fast program. Orientering
den 12. maj kl. 19.00 i Sognegården. - Per
fra formanden, kirkegårdslederen og regnskabskontoret.
Punkt 10: Efter aftale med Sophie er der her plads til Udgår.
et punkt fra Heidi. - Heidi
Punkt 11: Hvornår er tiden inde til sammenlægning af Regelsættet vedr. sammenlægning af menighedsråd er, at kan det
menighedsrådene i Oksbøl og Nordborg? Fordele
lade sig gøre hvis der er enighed mellem de to menighedsråd.
contra ulemper. – Sophie – Per.

Punkt 12: EVT.

Solbænkene i Sognegården er fyldt med alger, de skal rengøres.
I voldsomt stormvejr kan det være problematisk at hejse flaget.
Flygelet vil blive stemt.
Der plantes bøgehække ved præstegården.

Punkt 13: Referater gennemgås og underskrives.
Referent: Annette Lorenzen
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