
Menighedsrådsmøde 

Nordborg Kirke 
Dato: 15. september 2021 kl. 18.00 i Sognegården Tontoft 3A. 

Deltagere: Heidi Sørensen Freund, Sophie-Lønne Reil Hundebøll, Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, 
Nanna Lund Petz, Børge Movild, Inger Andersen, Karl Ejner Pedersen, Harry Andersen 

Afbud: 

Gæst: Børge Zanchetta, Jette Andersen Thomsen 

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL 
Punkt 1: Bygningseftersyn m.m. startede ved 
kirken. Morten Hørlyck. 

 

Punkt 2: Siden sidst. Per  Vi har holdt høstgudstjeneste. Kabel til vinterbelysning er 
blevet nedgravet. Arbejdet foran præstegården er sat i gang, 
og vil være færdigt for entreprenøren omkring den 20. 
september. Asfaltering af vej til præstegård vil formodentlig 
ske den 17. september. Vi har fået tilsagn fra provstiet til 
etablering af plads foran depotbokse ved mandskabsbygning. 
Lidt om provstiudvalget i Sønderborg. Der blev valgt personer 
til de forskellige poster. 
Det er taget til efterretning. 

Punkt 3: Gennemgang af sidste måneds referater. 
Børge. 

Det vedtages, at underskrift af referatet sendes særskilt til 
provstiet. 

Punkt 4: Ny kollektliste for kirkeåret 2021-2022. 
Præsterne. 

Det er menighedsrådet der tager stilling til hvilke formål, der 
skal vælges som kollekt for det kommende år.  



Der nedsættes et udvalg, bestående af Heidi og Inger, som skal 
udvælge hvilke formål, der skal være til kollekt. 

Punkt 5: Haderslev Stifts 100 års jubilæum og 
biskoppens visitats. Præsterne. 

Folkekirkens Nødhjælp har 100 års jubilæum i 2022. 
 

Punkt 6: Julehjælp 2021, en fælles opgave i 
Nordborg-Oksbøl pastorat. Præsterne. 

Danfoss plejer hvert år at donere en sum penge til julehjælp.  
Det foreslås fra præsterne, at pastoratet samarbejder om 
uddelingen af julehjælp. Det er godkendt.  
Udvalget fra Nordborg består af Eva. 

Punkt 7: Forslag om Kirke Sammen temadag i 
begyndelsen af 2022. Præsterne. 

Temadagen er fælles for menighedsrådsmedlemmer og 
ansatte.  
Menighedsrådet bakker op om temadagen. 

Punkt 8: Nyt fra sognepræsterne til information og 
protokol. 

Hvis der er forslag eller spørgsmål vedr. gudstjenesten, så skal 
der rettes henvendelse til præsterne og ikke menighedsrådet.  
Uge 40 er der minikonfirmanduge. 

Punkt 9: Fællesmøde mellem Oksbøl MR og 
Nordborg MR den 29. september 2021 kl. 19.00 i 
Sognegården. Gerne forslag til dagsorden fra 
medlemmer. Lisbeth. 

Der er et ønske om at samarbejde i aktivitetsudvalgene i 
begge kirker. 
Der bør snakkes om hvor vi vil hen med vores kirker.  

Punkt 10: Indkøb af nye sang/salmebøger 100 
salmer. Lisbeth. 

Det er vedtaget at vi køber 50 stk. af 100 salmer, og der bliver 
trykt ”Nordborg kirke” på bogen. 

Punkt 11: Økonomi udmelding om driftsramme for 
budget 2022 + orientering fra 
budgetsamrådsmødet den 7. september. Lisbeth, 
Per og Børge. 

Lisbeth fremlagde drifts og anlægsrammerne for det 
kommende budget for 2022.  
2022 budgettet skal fastsættes inden den 1. november. 

Punkt 12: Sletning af beskeder på DAP. Per. Der bliver mindet om, at man ikke må slette noget, når han 
arbejder på DAP`en. 



Der opfordres til, at der ryddes op, så gamle og fortrolige 
beskeder enten slettes eller flyttes til mapper, som ikke er 
synlige for alle. 

Punkt 13: Sophie har rundsendt arbejdsopgaver for 
de forskellige udvalg fundet på DAP. Vi skal måske 
prøve at arbejde efter dem. Det er dog de samme 
som Lisbeth og jeg uddelte til det konstituerende 
møde, men nu har vi haft mere tid. Per. 

Det skal drøftes på et selvstændigt møde, da der er meget 
indhold i beskrivelse af de forskellige poster i menighedsrådet.  
Der indkaldes til et møde af Per. 

Punkt 14: Julefrokosten vil blive færdigbehandlet 
på fællesmødet den 29. september 2021. 

Det bliver et punkt på det kommende fællesmøde den 29. 
september. 

Punkt 15: EVT. Sophie spørger om MR møderne kan afholdes tidligere.  
Der aftales, at der forsøgsvis afholdes MR møder kl. 18 resten 
af året og fra det nye år, lægges møderne om tirsdagen kl. 9. 
5 sogns samarbejder afholdes den 25. oktober. 
  

Punkt 16: Referater gennemgås og underskrives  
Punkt 17: Lukket møde  
Punkt 18: Lukket møde  

Referent: Annette Lorenzen 

 

 

 

 

 



 

UNDERSKRIFTER: 

Heidi Sørensen Freund    Sophie-Lønne Reil Hundebøll 

 

Per Østergaard    Lisbeth Simonsen 

 

Inger Andersen    Eva Sarsgaard     

      

Børge Movild    Karl Ejner Pedersen 

 

Nanna Lund Petz    Harry Andersen 

 


