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Siden sidst:  

Sommerprojekterne har drejet sig om at få ryddet op i kirken. Finn og Birthe har ryddet op omkring 
mandskabsbygningen, kørt 12.6 tons sten væk, læsset med håndkraft. Nu kan de næsten ikke finde sig selv.  

Der er blevet kalket i dåbsventeværelset, opgang til pulpitur og våbenhuset, og der er bestilt malerarbejde til disse 3 
rum. I dag har vi haft konservator til at nedtage billedet af Jesus på nordvæggen i nordskibet, med henblik på 
stilladsarbejde, afvaskning og kalkning, som ventes færdig senest den 27. august. Vi har gået støvsuget loftet over 
nordskibet og indsmurt træværket med gift for udryddelse af borebiller. Heidi har i præstegården fået installeret et 
afkalkningsanlæg og vi venter nu på at se resultatet af udgiften for denne. Der er blevet bestilt et lukket skab til vest 
væggen i depotrummet til sjældent brugte artikler. Den nye opslagstavle er blevet installeret indenfor indgangen til 
kirkegård/kirke ved Tontoft. 

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL 
Punkt 1: Gennemgang af referater fra sidste MR 
møde. 

Der tages kontakt til provsten vedr. planlagte ”nu”-projekter jvf. 
provstesyn den 9. juni 2020. 

Punkt 2: Retningslinjer for MR valget 2020. Per Den 15. september er der valgsforsamling. Børge Zanchetta 
foreslås som dirigent.  



De fremmødte skal være valgberettigede. Kandidaterne skal 
præsentere sig selv, og der vil være mulighed for at stille dem 
spørgsmål.  
Der skal være en skriftlig og hemmelig afstemning. Alle fremmødte 
har mulighed for at stemme på op til 4 personer.  
Der tælles stemmer og det er en fra valgbestyrelsen, en udenfor 
valgbestyrelsen og dirigenten, som er stemmetællere. 

Punkt 3: Planlægningsmøde for MR valget i 
slutningen af august eller staten af september i 
Sognegården, medvirkende valg komite og valg 
dirigent Børge Zanchetta. Per 

Der er planlægningsmøde den 2. september kl. 15. 
Deltagere er Per, Inger, Karl Ejner, Børge Zanchetta og Annette. 
 

Punkt 4: 2. kvartalsregnskabsgodkendelse – i har fået 
det tilsendt – er der nogle problemer med det, 
kontakt Lis. 

Kvartalsregnskabet er godkendt. 

Punkt 5: Finn skal have lov til at modtage en kode, så 
han kan gå ind på arbejdstilsynets hjemmeside. Finn 

Der gives tilladelse til at Finn får en kode. 
 

Punkt 6: Nyt fra præsterne. Heidi Antallet af kirkegængere bliver øget i antal. Det sker efter 
vurdering til den enkelte handling. 
Der kommer en mindehøjtidelighed i kirken. 
Den nye barselsvikar for Sophie-Lønne, Henrik Bo Jacobsen starter 
den 1. oktober og bliver indtil Sophie-Lønne kommer tilbage efter 
barsel. 
Der bliver et samarbejde mellem Sønderborg og Aabenraa provsti, 
som indebærer at der kommer nogle projekter vedr. skolearbejde i 
fællesskab. 

Punkt 7: Ny arbejdsmail adresse til Annette. Lis  



Punkt 8: Pensionist koret fra Tangshave ønsker at 
låne vores Sognegård en gang om måneden, da 
Tangshave er lukket for sang på grund af Covid 19. Lis 

Der vil være muligt for koret at mødes i Sognegården midlertidigt 
indtil der åbnes op på Tangshave igen.  
Det kan være muligt tirsdag formiddag. Der skal være en tovholder 
for koret. 

Punkt 9: EVT. Kanal 7 har været og reparere projektoren, og det skal prøves om 
løsningen fungerer. 
Der skiftes til LED pærer, og der er indkommet tilbud.  
Det er godkendt at der skiftes til LED pærer i kirken. 
Dåbsværelset er ved at blive færdiggjort. 
Der er en gratis koncert i Nordborg kirke den 23. august kl. 16. 

Punkt 10: Referat gennemgås og underskrives.  
Referent: Annette Lorenzen 

 


