Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 19. maj 2021 kl. 18.00, Sognegården Tontoft 3A
Deltagere: Henrik Bo Jacobsen, Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, Børge Movild, Inger Andersen, Karl
Ejner Pedersen, Harry Andersen, Finn Ernst
Suppleanter: Jette Andersen Thomsen, Børge Zanchetta
Afbud: Heidi Sørensen Freund, Nanna Lund Petz,
Gæst: Ketty Mathiesen
Velkomst
Punkt 1: Budgetfremlæggelse ved Ketty fra
regnskabskontoret og Lisbeth

Budgettet gennemgås og der kan spørges ind til de enkelte poster.
Der er specielt posten ”sikkerhedsudstyr”, som er under de
forskellige formål, det dækker over spritdispensere.
Nordborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6838118, Budget 2022,,
Bidrag budget afleveret 19.05.2021 19.19
Intet at bemærke.

Punkt 2: Gennemgang af referater fra den
21.04.2021
Punkt 3: Siden sidst.
Punkt 3A: kalkmaleriarbejdet er gået i stå på grund af Intet at bemærke.
at Nationalmuseet skal lave analyseprøver af
murværk, og deres maskine er pt i udu.
Punkt 3B: Kapellet mangler nu kun at blive malet, og Omlægning af fliser omkring kapellet skal laves.
fliser rundt om dette er at blive omlagt.

Punkt 3C: Kirkeklokke og kirkeur skal efter planen
fungere fra onsdag den 19.05.2021
Punkt 3D: Skal have møde med Heidi, Karl Ejnar og
arkitekt angående vinduer i præstegården, den
19.05.2021 kl. 14.00.
Punkt 4: Arbejdstøj og sko til Hanne og Annette. Eva.
Punkt 5: Grankursus. Eva

Punkt 6: Personaleudflugt den 30.06.2021. Eva
Punkt 7: Kalendersystem (den lille kalenderbog i
køkkenet alle kan betjene). Per
Punkt 8: Kalendersystem gratis (præsenteres af
Børge).
Punkt 9: Kalendersystem (orienteres om af Stine).

Aflyst p.g.a. kirkelige handlinger i kirken. Det bliver lavet den 31.
maj.
Det var et godt møde. Arkitekten vil finde gode forslag.

Der er en aftale om at der må anskaffes arbejdstøj. Der overlades
til kontaktperson at medarbejdere kan anskaffelse arbejdstøj/sko.
Det er en inspirationstur, som er et besøg til en kirkegård i et
andet sogn, så man kan se hvordan andre pynter med gran. Det er
godkendt.
De 5 nordalsiske kirker tager på en årlig udflugt, og det går på skift
mellem kirkerne at arrangere turen. Det er godkendt.
Det er ikke vedtaget.

Der argumenteres for at det gratis system kan det vi har brug for.
Det er dog på engelsk.
DKM kalenderen er mere sikker, så der kan ikke sendes
personfølsomme informationer. Der er kobling til sogn.dk.
Der kommer en fra udbyderen og demonstrerer systemet. Der kan
integreres en hjemmeside. Det besluttes at det kan blive den 22.
juni kl. 14.00.
Punkt 10: Menighedsmøde i Sognegården den 7. eller Den foreslåede dato er annulleret.
8. juni. Planlægning. Per, Lisbeth
Den nye dato bliver 16. september kl. 19.00.
Punkt 11: Finn vil gerne have aftalen om de 10.000
Det bliver forlænget fra en periode på 5 år til 7 år.
kr. årligt forlænget, da man ellers ikke når rundt
planmæssigt med de nedslidte hække. Finn
Punkt 12: Nyt fra præsterne.
Der er en forsigtig stigning af dåb og vielser.

Der er afskedsgudstjeneste med Henrik Bo Jacobsen den 18. juli.
Punkt 13: EVT.

Der kommer en søndagskomsammen til efteråret, hvor man kan
mødes til en kop kaffe og en snak. Det kommer med på næste MR
møde.
Der kommer et punkt til næste MR møde om en sogneudflugt.

Punkt 14: Referat godkendes og underskrives.
Referent: Annette Lorenzen
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