Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: Den 11. juni 2020 kl. 19.00, Sognegården Tontoft 3A
Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Lis Dybsø, Børge Movild, Inger Andersen, Birthe Anna Tordrup, Karl
Ejner Pedersen, Finn Ernst
Afbud: Heidi Sørensen Freund, Judith Legarth
DAGSORDEN
BESLUTNINGSPROTOKOL
Punkt 1: Siden sidst: Kirken er blevet kalket udvendig,
jeg kontakter slots- og naturstyrelsen i næste uge og
spørger om de ikke har interesse i at få kalket det
Hertugelige Kapel, da det ser noget kedeligt ud, siden
vi har fået kalket kirken. Jeg har i samarbejde med
Stine bestilt et nyt klaver, da det vi havde købt
desværre var udsolgt. Vi fik en bedre model, som var
3000 kr. dyrere, men fik dem ned i samme pris, som
det vi havde købt (desværre findes denne model kun
i hvid).
Punkt 2: Gennemgang af sidst mødes referater.
Der foreligger nu liste over kirkelige og offentlige flagdage. Inger
Børge
og Finn laver en liste for flagdage for kirken og sognegården.
Der er igangsat reparation af automatisk ringning ved sol op- og
nedgang.
Punkt 3: Nyt fra sognepræsterne
Intet at berette.

Punkt 4: Gennemgang og underskrivning af
budgettallene. Lis

Punkt 5: Overgang fra almindelige pærer til LED
pærer i kirken. Pris/ besparelse/farve. Finn-Inger
Punkt 6: Hvem orienterer ved
orienterings/valgaften? Lisbeth

Punkt 7: Orientering om hvad der skete ved
provstesynet. Børge og Lisbeth
Punkt 8: EVT.

Punkt 9: Referat gennemgås og underskrives.
Referent: Annette Lorenzen

Iflg. aftale med provsten, igangsættes hastende projekter, vedr.
omlægning have, reparation af alle vinduer i præstegården og
reparation af kirketrappe.
Budgettet for 2021 godkendes med det forbehold, at 325.000 kr.
af frie midler ikke overføres til 2021.
Det godkendes af kirken går over til LED pærer. Omkostningerne
dækkes af de frie midler.
Formanden orienterer om aktiviteter indenfor de sidste 4 år.
Kasserer informerer om regnskabet. Næstformanden orienterer
om aktiviteter i sognegården. Kirkegårdslederen fortæller om hvad
der er sket af ændringer på kirkegården, samt projekter i
fremtiden.
Herefter er der spørgetid.
Kaffepause.
Orientering om valgprocedurer.
Alle menighedsrådsmedlemmer fortæller om de opgaver der ligger
indenfor de forskellige områder.
Der fortælles om de forskellige udvalg.
Det er godkendt og gennemgået.
Y`s men nedlægges, og de midler der findes i foreningen ønskes
doneret til arrangementer til børn i kirken. Det kunne ligeledes
være inventar/legetøj i kirken.
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