Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 15. december 2021 kl. 9.00
Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, Jette Andersen Thomsen, Inger Andersen, Karl Ejner
Pedersen,
Afbud: Heidi Sørensen Freund, Sophie-Lønne Reil Hundebøll, Harry Andersen, Børge Movild

Gæst:
Sang: 256, Spurven sidder stum bag kvist.
Punkt 1: Siden sidst. Børge M.

Koncert med Laura Kjærgaard, og der var 64 gæster. Det var en
fantastisk koncert, og set i lyset af Corona, var det er godt
fremmøde.
Udvendig kalkning er allerede planlagt og godkendt.
Ren Lyd varsler ny pris på lydanlæg i kirken. Der vil ikke være
dækning fra provstiet til prisstigningen.
Der er ikke afsat penge til at male låger i det kommende år.
Der er ikke afsat penge til nyt køl i kapellet.
Punkt 2: Godkendelse/underskrift vedr.
Der er udleveret et regelsæt for formandens og næstformandens
formandens/næstformandens rolle. Lisbeth og Børge ansvarsområder.
Godkendt og underskrevet.
Punkt 3: Godkendelse/underskrift af kontrakt for
Regelsæt og ansvar for kontaktpersonen, og det gennemgås
kontaktpersonens rolle. Eva.
overordnet.
Godkendt og underskrevet.

Punkt 4: Godkendelse/underskrift af kontrakt for
kirkeværgens rolle. Inger

Funktioner for kirkeværgen kan lægges over til kirke- og
kirkegårdsudvalget. Regelsæt gennemgås overordnet, og der
sættes fokus på samarbejdet, som ovenfor beskrevet. Der er her
fokus på udført arbejde.
Godkendt og underskrevet.
Punkt 5: Godkendelse/underskrift af kontrakt for
Opgaven har fokus, udover det beskrevne, på tilbudsgivning.
formand for kirke- og kirkegårdsudvalget. Per
Godkendt og underskrevet.
Punkt 6: Orientering fra præsterne, kontaktpersonen, Der skal vises Coronapas ved juleaftens gudstjenester. Der er
kirkeværgen, kassereren, formanden.
påkrævet at der bæres mundbind i kirken, når man går ind og ud af
kirken. Kirkens ansatte skal ikke bære mundbind.
Punkt 7: Orientering om foreløbigt regnskab for
2021, Børge og Lisbeth
Punkt 8: Konstituering af udvalgene med formand
m.v.

Punkt 9: Eventuelt.

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Per er formand.
Præstegårdsudvalg: Karl Ejnar er formand.
Aktivitetsudvalg: Stine er formand.
Sognegårdsudvalg: Inger er formand.
APV udvalg: Karl Ejnar er formand.
5 sogns udvalg: Lisbeth & Per
Ansættelsesudvalg: Eva er formand.
Skilte til præstens og Sognegårdens indkørsel er indkøbt, og der
sættes op snarest.
Der er indhentet en pris på et skrivebord, stol og opslagstavle til
personalets kontor.
Der indkøbes dobbelt kaffemaskine, 4 højstole, ur til køkken samt
en pc til menighedsrådet.
Stine indkalder til et møde vedr. den digitale kalender.

Julehjælpen er klar til afhentning i et givent tidsrum.
Referent: Annette Lorenzen

