Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 17. november 2021 kl 19.00 i Sognegården, Tontoft 3A
Deltagere: Per Østergaard, Eva Sarsgaard, Jette Andersen Thomsen, Børge Movild, Inger Andersen, Karl Ejner
Pedersen, Harry Andersen
Afbud: Heidi Sørensen Freund, Sophie-Lønne Reil Hundebøll, Lisbeth Simonsen
Gæst: Børge Zanchetta
Sang: 340, Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Siden sidst: Vi har afholdt konstituerende valg. Pladsen foran præstegården er blevet færdig med stensætning, nyt
stisystem, asfaltering af vej til præstegård, samt nye lamper langs vej og sti. Aftale med Als Have og Anlæg om
udførelse af belægning ved depotbokse, i stedet for firmaet Brødrene Nørulf, som ikke havde tid til at lave
entreprisen. Nye Covid 19 regler, som vi skal forholde os til. Nyt fra Stiftet: Den tyske frimenighed skal fra 2022 betale
1089 kr. for at låne vores kirke pr. gang og dertil 435,62 kr. for varme.
Punkt 1: Gennemgang af referater fra det
konstituerende møde den 03.11.2021. Børge
Punkt 2: Møde med nye og afgående medlemmer af
kirke og kirkegårdsudvalget, samt Jesper fra Thybo
Køleteknik, angående vores kapel.
Gravminderegistrering. Børge.
Punkt 3: Indkøb af bobler og kransekage til
nytårsgudstjenesten. Per

Begge sognepræster deltog ikke i det konstituerende møde den 3.
november 2021.
Menighedsrådet godkender dokument over gravminderegistrering
af bevaringsværdige gravsten.
Per indkøber bobler og kransekager.

Punkt 4: Indkøb/tilrettelæggelse af møde med
biskop, personale og MR den 25.11.2021 kl. 19.30.
Per
Punkt 5: Skilte. Inger
Punkt 6: Flagning ved kirke. Inger-Per

Punkt 7: Æbleskiver og glögg med personale og MR,
samt gaver til personale, tirsdag den 14.12.2021 kl.
14.00. Per
Punkt 8: Julekoncert med Laura Kjærgaard, skal
medarbejdere, som ikke har en funktion ved
koncerten, betale entrè?
Punkt 9: MR medlemmer ved billetlugen til
julekoncerten. Stine-Per.
Punkt 10: EVT.

Punkt 11: Referater gennemgås med åbne øjne og
underskrives.
Referent: Annette Lorenzen
UNDERSKRIFTER:

Per Østergaard

Inger bager kage, Jette bager småkager og Per indkøber lagkager.
Jette hjælper med at dække bord.
Inger har indhentet priser på skilte til parkeringspladsen.
Per, Inger, Harry og Karl Ejnar deles om at tage flaget ned ved
solnedgang. I vinterperioden tager kirkegårdspersonalet flaget ned
ved bisættelser og begravelser.
Det er vedtaget at invitere personalet til glögg og æbleskiver den
14.12.2021 kl. 14.00.

Per og Karl Ejnar sælger billetter i døren.
Der opfordres til at alle svarer på indkaldelse til
menighedsrådsmøder.
Fra 2022 afholdes menighedsrådsmøderne 3. tirsdag i måneden kl.
9.00.
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