Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 16. juni 2021 kl. 19.00 i Sognegården, Tontoft 3A
Deltagere: Heidi Sørensen Freund, Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, Nanna Lund Petz, Børge Movild,
Inger Andersen, Karl Ejner Pedersen, Harry Andersen, Finn Ernst
Afbud: Henrik Bo Jacobsen
Gæst: Børge Zanchetta, Jette Andersen Thomsen
Sang: 334, Se det summer af sol over engen.
DAGSORDEN
Punkt 1: Punkter fra sidste møde
Punkt 1A:
Sommerudflugt/turudvalg P.Ø.

Punkt 1B: Søndagskaffe i
Sognegården N.P.
Punkt 2: Siden sidst. P.Ø.

BESLUTNINGSPROTOKOL
REFERAT
Intet at bemærke.
Per, Inger, Eva og Børge Zanchetta
planlægger udflugten.
Børge Movild vil gerne være turguide.
Udsættes til næste år.
Det drøftes i august. Anna Elisabeth
Aagaard, Nanna, Eva og Jette mødes om
konceptet for søndagskaffe i Sognegården.
Arbejdet står stadig stille angående
kalkmalerierne. Kirke ur og klokker er nu
blevet istandsat, og fungerer perfekt.
Klokkerne er blevet indstillet til sønderjysk
ringning, altså 5 minutters ringning i
stedet for 3, og derefter bedeslag. Uret

slår hver hele og halve time.
Adgangsforholdene til klokketårnet er
blevet ordnet, der er opsat gelænder og
rækværk og trappetrinene er blevet
fastgjort. Udvendig på kirken er tagryggen
blevet tætnet og der er blevet lagt ny
zinkbelægning mellem våbenhus og kirke.
Stenmuren langs Tontoft og Kirkegade har
fået fjernet løse hamburgfuger og isat nye.
Fliserne udvendig langs kapellet vil blive
omlagt i kommende uge. Lyd/billede
anlæg i Sognegården er delvis udskiftet og
der er opsat en antenne mere for bedre IT
dækning i hele Sognegården. Malerne er
gået i gang med algefjernelse og
malerarbejde udvendig på Sognegården og
dette forventes færdig ca. den 16. juni.
Der er blevet lavet en aftale mellem firma
REN LYD og Heidi angående forbedret IT
og TV signaler i Præstegården.
Punkt 3: Planlægning af
MR fremlægger igangværende og
Børge Movild tager kontakt til Tove
menighedsaften den 16.
kommende planer.
Madsen.
september kl. 19.00. Færdig
Som indslag forsøger vi at få Tove Madsen
planlægning af MR mødet den 18. til at komme og fortælle om
august. L.S.
bevaringsværdige gravsten.
Punkt 4: Demonstration af
kalender. B.M.

Børge Movild viser hvordan kalenderen
fungerer.

Punkt 5: Flag udvalg. I.A.

Der nedsættes et flag udvalg.

Punkt 6: Fældning af træer på
skovkirkegård og rand træer ud
mod boligforening. P.Ø. + Finn

To konsulenter har besigtiget området.
Der rådes til at alle træer fældes.
Det kan også tages i etaper.
Det tages op ved et kommende MR møde.
Det afventer det kommende MR møde, jfr.
Punkt 6.

Punkt 7: Ansøgning om brug af
frie midler til evt. fjernelse af
træer punkt 6. P.Ø,
Punkt 8: Ansøgning om brug af
frie midler til ekstra udgift på
47.250 kr. til færdiggørelse af
projekt foran Præstegård. P.Ø.
Punkt 9: Nyt belysningssystem
langs ny asfalteret vej op til
præstegård, ca. 25.000 kr.
Punkt 10: Ansøgning om brug af
frie midler til el arbejde, punkt 9
Punkt 11: Ansøgning om penge
fra provstiet til kalkning af
Nordborg kirke udvendig i 2022?
Har tallene.
Punkt 12: Ansøgning af penge fra
provstiet til kalkning m.m. af
Nordborg kirke indvendig i 2022.
Har tallene.

Hans Hansen, Peter Fransson, Per, KarlEjner, Inger og Harry vil gerne være med i
flag udvalget.
Prisen for fældningen vil være 300.000
kr.

Grundet ændring i tilbud, forventes en
merudgift til opgaven. Der søges om
dækning via de frie midler i provstiet.
Det er godkendt.
Præstegårdsudvalget finder en løsning på
belysningen.
Det er godkendt at ansøge frigivelse af
midler til belysningen, maks. 25.000 kr.
Der er kommet to tilbud på opgaven.
Tilbud 1 er godkendt og fremsendt til
provstiet.
Der afventes et tredje tilbud.
Foreløbig ansøgning er afsendt til
provstiet.
Godkendt af MR.

Tilbud 1: 149.000 kr.
Tilbud 2: 198.000 kr.

Tilbud 1: 445.760 kr. + moms
Tilbud 2: 498.000 kr. + moms
Konservator udgifter: 21.813 kr. + moms
Inddækning af orgel: 40.000 kr. + moms

Punkt 13: Valg af koordinator for
malerier og kunst i Sognegården.
L.S.
Punkt 14:Nyt fra præsterne.
H.S.F.

Harry Andersen er valgt som koordinator
for malerier og kunst i Sognegården.

Der er ikke længere krav om mundbind i
kirken. Der vil forefindes mundbind i
våbenhuset.
Fra 1. august forventer man at lempe på
afstandskravene og restriktionerne.
Vi skal være omstillingsparate, der kan
stadig ændres på restriktionerne.
Punkt 15: Nyt busk beplantet bed Præstegårdsudvalget planlægger
under vinduer foran
beplantningen foran præstegården.
præstegården. H.S.F.+ F.E.
Det er godkendt af MR.
Punkt 16: Fordelingsnøgle
Der har været et møde vedr.
angående Tangshave N.P. + H.F.S. fordelingsnøgle ang. Tangshave.
Der foreligger et løsningsforslag.
Menighedsrådet støtter forslaget om
fordelingsnøglen, således at hvert sogn
tager sin egen kirkebetjening med.
Det foreslås at altervin og oblater fordeles
således, at hvert sogn medbringer et år ad
gangen.

Tilsyn: 45.000 kr. + moms
Uforudsete udgifter: 60.000 kr. + moms
Evt. alter renovering jfr. arv.
Aktivitetsudvalget vil gerne være
behjælpelig med opgaven.

Punkt 17: EVT.

5 sogns møderne forventes genoptaget
efter sommer. Derudover foreslås det, at
Nordborg- Oksbøl pastorat mødes om
fælles emner. Næstformændene står for
møderne.
Kirkegården ønsker vikardækning vedr.
hækklipning.

Punkt 18: Referater gennemgås
og underskrives.
Referent: Annette Lorenzen
UNDERSKRIFTER:
Heidi Sørensen Freund

Henrik Bo Jacobsen

Per Østergaard

Lisbeth Simonsen

Inger Andersen

Eva Sarsgaard

Børge Movild

Karl Ejner Pedersen

Nanna Lund Petz

Harry Andersen

