Menighedsrådsmøde
MR-møde i Nordborg Kirke
Dato: Den 13. maj 2020 kl. 18.00 i Sognegården Tontoft 3A.
Deltagere: Heidi Sørensen Freund, Judith Legarth, Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Lis Dybsø, Børge Movild, Inger
Andersen, Birthe Anna Tordrup, Karl Ejner Pedersen, Finn Ernst
DAGSORDEN
Punkt 1: Siden sidst.

BESLUTNINGSPROTOKOL
Corona-følger: Vi har mistet 2 M.R. møder,
møder i Mandeklubben, danse aftener,
menigheds/orienterings møde aflyst,
heldags arrangement med biskoppen.
Sophie-Lønne Reil Hundebøll er 6/5 gået
på barselsorlov, og i steder har vi med
glæde ansat Judith Legarth indtil 30/9.
Mandskabet på kirkegården er fuldtallig
igen efter en dele periode i starten på
Corona tiden. Vi har desværre måttet
aflyse malerarbejdet på vinduerne i
Præstegården, da 5 vinduer er helt rådne
og har derfor overgivet arbejdet til arkitekt
Morten Hørlyck, for sammen med ham
skal Provstesynet den 9. juni vurdere, hvad
der skal ske og hvornår. Herudover er et
stort antal gudstjenester blevet aflyst,
sammen med konfirmationer, bryllupper
og dåb.

Punkt 2: Gennemgang af referatet
fra 19.02.20. Børge.
Punkt 3: Nyt fra Sognepræsterne. Judith Legarth har tiltrådt sit vikariat i
Nordborg og Oksbøl per 6.5. Indsættelse
sker den 21.5. i Nordborg kl. 11.
I Oksbøl vil indsættelsen af Judith ske
søndag den 24.5. kl. 11.
Kirkerne har nu fået tilladelse til at åbne
kirkerne for gudstjenester under nærmere
definerede vilkår. Altså er
forsamlingsforbuddet ophævet for
sognegårde og kirker efter 18.5. Lokalerne
skal opmåles for at afgøre, hvor mange
deltagere rummene kan huse – med
afstand jf. brev fra biskoppen.
Punkt 4: Gennemgang af
Overskuddet for årsregnskab 2019 blev i
hovedtallene fra det afsluttende
alt 616.591kr. Nye varmepaneler i kirken
2019 resultat, som vi måtte
har sparet os penge på opvarmning. På
aflevere uden samlet vurdering
sognegården er der brugt 148% pga.
på grund af Corona. Lis.
alarm. Mindreforbrug på diakonale
tjenester. Mindreforbrug på foredrag m.v.
mindreforbrug på kirkegårdens aktiviteter.
Der er sket opmaling af mindesten for
faldne fra 1914 -18 på Nordals. Der er sket
ekstra vandforbrug til nye hække i 2019.
Der er frist for budget 2021 15.juni 2020,
så der er behov for, at menighedsrådets

undergrupper melder ud om deres behov
inden udgangen af maj. Vi aftaler et møde,
hvor vi kan samle tallene til budgettet.
Frist for indmelding af tal 22.5. Onsdag
den 27.5. kl. 17 -19 samles budgettal til
regnskabskontoret til senere revision.
Kvartalsregnskabet 2020 er herved
godkendt af menighedsrådet. Pga. Corona
nedlukning er der mindreforbrug på
285.000kr. i første kvartal.
Punkt 5: Konfirmanderundervisningsmaterialer,
fortæring. Heidi-Lis.
Punkt 6: Mini konfirmanderundervisningsmaterialer,
fortæring. Heidi-Lis.
Punkt 7: Status for forbrug af
aktiviteter i Nordborg Sogn. HeidiLis.
Punkt 8: Status for forbrug af
posterne til ekstra musik med
kirkelige handlinger. Heidi-Lis
Punkt 9: Anlæggelse af
ny/renovering af vej til
Præstebolig.

Orientering om budget 2020
Orientering om budget 2020

Orientering om budget 2020

Orientering om budget 2020
Tages op til provstesyn snarest.
Renovering er nødvendig.

Punkt 10: Planlægning af
orientering/menighedsmøde den
09.06.2020. Hvem gør hvad? Per
Punkt 11: Landemødedag i
Haderslev 04.09.2020.
Punkt 12: Sommerudflugt??? Per
Punkt 13: Bestilling af
orienteringstavle til kirken. Per.
Punkt 14: Hvem skal renovere
vores kirkeklokkesystem? Per

Punkt 15: Skal vi forsøge at få
frigivet svelleværk pengene til
kirkeklokkerne? Per

Punkt 16: EVT.
Punkt 17: Referater gennemgås
og underskrives.

Aflyst og udsat til en senere dato, dog
senest 21.8.
Ny dato for
menighedsmøde/valgorientering 18.8.
19.00 i Nordborg Sognegård.
Tilmelding til Per senest 26.8. for alle, som
gerne vil med.
I kirkebladet er meldt ud, at udflugten er
aflyst.
Sølvgrå tavle med navnet Nordborg Kirke.
Rådet indstiller, at Dansk
Kirkeklokketeknik A/S får opgaven.
Firmaet er kendt af rådet, idet samme
varetager tilsynet p.t. Ydermere vil vi
gerne have urskiven malet ved samme
lejlighed.
Menighedsrådet indstiller til provstiet, at
midlerne fra svelleværket overføres til
reparation af klokken/timeslag, morgen og
aftenringning. Der ønskes ikke anskaffet et
svelleværk.
12.6. 9.30 fejres Hanne, som har 10 års
jubilæum.
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