Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: den 18. november 2020 kl. 18.00 i Sognegården Tontoft 3A
Deltagere: Henrik Bo Jacobsen, Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Lis Dybsø, Børge Movild, Inger Andersen, Karl Ejner
Pedersen,
Afbud: Heidi Sørensen Freund, Finn Ernst
Gæst: Jette Andersen Thomsen
Sang: 361, Dybt hælder året i sin gang.
DAGSORDEN
Punkt 1: Gennemgang af referater fra 21.10.2020.
Børge
Punkt 2: Arbejdet med kalkmalerierne får efter
planen. Per
Punkt 3: Vinduerne i præstegården. Arbejdet starter
mandag den 16.11.2020. Per
Punkt 4: Nyetableringen af trappen i Kirkegade bliver
lavet og er færdig til 1. søndag i advent. Per
Punkt 5: Ur/klokke ringningsansøgninger er
godkendt. Firmaet, som skal udføre opgaven, er i
gang med at bestille de påtænkte komponenter hjem
fra udlandet, der er 4-6 ugers leveringstid.
”Klokkerne” fortsætter julen over. Per

BESLUTNINGSPROTOKOL
Det er vigtigt at gentage, at det er vigtigt at regnskabet balancerer
i år. Det er derfor vigtigt at igangsætte projekter.
Alt går efter planen.
Arbejdet bliver igangsat hurtigst muligt.
Trappen er stort set færdig.
Det er godkendt.

Punkt 6: Julefrokost er aflyst, håber på en forårsfest.
Per
Punkt 7: Personalemøde. Lis

Punkt 8: APV skemaer. Karl Ejner
Punkt 9: Status over de sidste 4 år, samt ny
tænkning: opgavefordeling, dobbeltstillinger, øget
kompetence gennem kurser, suppleanter deltager i
møder og frivilligt arbejde. Børge
Punkt 10: Gennemgang af tilsendt rapport fra
11.11.20 om frie midler og status for regnskab 2020.
Lis, Lisbeth, Børge
Punkt 11: Provstesynsrapporten, hvad er udført,
hvad skal vi nå i år. Per, Børge, Heidi

Punkt 12: Kollektliste til det nye år, gennemgå selv
(lister blev udleveret ved sidste møde). Heidi

Det er godkendt.
Det er vigtigt at menighedsrådsmedlemmer møder medarbejderne
i hverdagen.
Det er vigtigt at have en god omgangstone.
Gennemgang af APV, formål og regler.
Der skal laves en handlingsplan omkring personale forventninger.
Det er vigtigt at nye MR medlemmer kommer på de udbudte
kurser for menighedsråd.

Lamper udvendig i Sognegården, p-pladsen, skal laves. Spot på
kirken skal laves. Det er vigtigt at få det budgetterede anskaffet.
Der skal plantes 30 m hæk, omkostninger skal tages af de frie
midler. Projektet er igangsat. Vinduer i præstegården bliver lavet, i
første omgang 5 stk. Sokkel på præstegården er malet. Der er
monteret kalkfjerner armatur i præstegården.
Informationstavle ved kirken skal ajourføres.
Kampestensmuren/stendige (mod Tontoft), skal repareres. Vej skal
asfalteres.
Provstesynsrapporten gennemgås og de prioriterede projekter
søges iværksat i provstiet.
Listen gennemgås, og der vedtages kollektliste.

Punkt 13: Ekstra hjælp til gudstjenesteaktiviteterne
23/12 – 24/12 – 31/12, grundet corona pandemien.
Heidi

Per tager 24/12 kl. 13 & 14.30
Inger tager den 24/12 kl. 16.00 & 23/12
Karl Ejner tager den 23/12. kl. 14.00

Punkt 14: Indkøb til musikerne juledag og
nytårsgudstjenesten. Per
Punkt 15: Nyt fra præsterne. Heidi, Henrik

Hanne køber ind til musikerne juledag, som hun plejer.
Per køber ind til nytårsgudstjenesten.
Heidi har modtaget bidrag på 12.000 kr. til julehjælp fra Danfoss
fonden.

Punkt 16: Vejkirker, tilmelding, oplysninger. Per
Punkt 17: Velkomst i kirken. Per
Punkt 18: Planlægning af åben kirke arrangement
(kalkmalerier). Børge, Karl Ejner, Per
Punkt 19: Planlægning af konstituerende møde. Per,
Lisbeth

Børge sørger for at Nordborg kirke kommer i folderen for vejkirker.
Punktet bortfalder.
Per bestiller kage, Børge og Karl Ejner laver kaffe.

Punkt 20: Mulighed for at mødes med personale til
æbleskiver og et glas glögg og aflevering af julegaver
til personale kl. 14.00 den ?
Punkt 21: Aflevering/afhentning af julepakker til
nogle i sognet. Heidi, Per
Punkt 22: Lukket møde (personalesag). Lis
Punkt 23: Evt.
Punkt 24. Referat godkendes og underskrives.
Referent: Annette Lorenzen
UNDERSKRIFTER:

Gennemgang af de forskellige funktioner & udvalg. Der bliver
skriftlig afstemning til alle poster. Lisbeth og Per har ansvaret for
afstemning.
Tirsdag den 15. december kl. 14.00 bliver der inviteret til hyggelig
komsammen og julegave.
Heidi og Henrik laver en liste over modtagere, og Inger og Anne
Marie indkøber julepakker. Børge og Per udleverer pakkerne.
Lis og Birthe Anna takker for perioden.
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