Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: Den 21.april 2021 kl. 18.00 i Sognegården, Tontoft 3A
Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, Nanna Lund Petz, Børge Movild, Inger Andersen, Karl
Ejner Pedersen, Finn Ernst, Jette Andersen Thomsen
Afbud: Henrik Bo Jacobsen, Harry Andersen, Heidi Sørensen Freund
Gæst:
Sang:
Velkomst
DAGSORDEN
Punkt 1: Kalkmalerier, afslutningen er blevet udskudt
på ubestemt til, da der er så meget salt i murværket,
at noget af det nypudsede bliver afskallet igen.
Konservatorer og nationalmuseet arbejder på sagen
og vi får regningen. Børge, Per.
Punkt 2: Kapellet har fået nyt vindue og dør, og de 2
døre ind til toiletterne er repareret. Malerne har fået
besked og de kommer hurtigst muligt. Per
Punkt 3: Ny belægning foran depot bokse. Jeg har 3
tilbud, som jeg medsender. Per

BESLUTNINGSPROTOKOL
Intet at bemærke.

Intet at bemærke.

De 3 tilbud fremlægges.
Tilbuddene sendes til provstiet, derefter afventes tilsagn om til at
bruge af de frie midler til at udføre opgaven.

Punkt 4: Nedgravning af kabel til projektører for
vinterbelysning ved kirke. Jeg medbringer 2 tilbud.
Per

Der skal indhentes et tilbud mere, og så bliver det taget op igen på
næste møde.
Det påregnes at omkostningerne skal tages fra de frie midler.

Punkt 5: Er det nu vi skal have sat gang i det nye
anlæg i storesal i Sognegården? Børge, Per

Det nye anlæg er af bedre kvalitet og mere brugervenligt.
Et alternativ kan være, at der udskiftes enkelte dele, det vil være
billigere, men stadig forbedre kvaliteten.

Punkt 6: Vi har haft besøg af kirkegårdskonsulent.
Finn, Børge
Punkt 7: Nyt flag til kirkegården, jeg kommer med
priser. Per
Punkt 8: Sidste nyt fra klokkeringningsfirma.

Der skal fældes nogle træer på kirkegården. Den endelige
planlægning udfærdiges senere sammen med en træspecialist.
Der bliver indkøbt et nyt flag og snor til kirkegården.

Punkt 9: Nyt fra aktivitetsudvalg.
Punkt 9A: Aftenforedrag ved Henrik Bo Jacobsen om
sin tid som udsendt i Afrika.
Punkt 9B: Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.
Punkt 9C: Afskedsgudstjeneste med mere for Henrik
Bo Jacobsen den 18. juli.
Punkt 9D: Høstgudstjeneste med mere, søndag den
12. september. Eva tegner og fortæller alt om punkt
9.

Styringen til klokkerne er færdige, men der afventes at uret er
færdigrepareret.
Der afventes 14 dage om det er færdigt, ellers ønskes styringen til
klokkerne leveret i første omgang.
Der kommer et foredrag med Henrik Bo Jacobsen den 17. juni kl.
19.00.
Oksbøl kirke har stafetten i år.
Der er afskedsgudstjeneste i Nordborg kirke kl. 11.00. Efter
gudstjenesten indbydes menigheden til brød og pålæg, dertil
øl/vand og kaffe.
Høstgudstjenesten er søndag den 12. september kl. 17.00 med
musikindslag. Det bliver med efterfølgende med varm mad. Det er
nødvendigt med tilmelding. Det er gratis at deltage.

Punkt 10: Kvartalsrapport 1 2021. Vi sender tal ud.
Lisbeth.
Punkt 11: Start på budget 2022. Lisbeth.

Kvartalsrapporten er godkendt.

Punkt 12: Hvordan forholder vi os til at Oksbøl har
fået lov til at afholde de kirkelige handlinger ved
bisættelser og begravelser? Mandskab-rengøring
m.m. Finn, Per.
Punkt 18: Vi har fået afslag fra konsulentrunden
angående besøg i vores medarbejderhus, (jeg var den
første der søgte, fik jeg at vide i provstiet), hvad gør
vi nu?
Punkt 19: Referater gennemgås og underskrives.

Det er begravelsesmyndigheden der afgør, om der kan foretages
en kirkelig handling i en kirke.

Der foreligger en foreløbig udmelding for budgettet 2022, som
beløber sig 3.180.787 kr.

Holdes under observation.

Der er en forespørgsel om at udskifte hynder i kirken, samt de
stole der står øverst i kirken. Det tages op på et senere møde.
Et tidligere punkt vedr. grankursus tages op igen til et senere
møde.
Der gives udtryk for, at det ikke er hensigtsmæssigt at give en post
til en ny i menighedsrådet. Det tager tid at sætte sig ind i de
forskellige opgaver.
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