Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: Den 20 april kl. 9.00 ved Nordborg kirke.
Deltagere: Heidi Sørensen Freund, Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, Børge Movild, Karl Ejner
Pedersen, Harry Andersen, Stine Möglich Mathiasen
Afbud: Børge Zanchetta, Inger Andersen, Jette Andersen Thomsen, Sophie-Lønne Reil Hundebøll (sygemeldt)
Gæst: Mia Rahbek Andersen
Sang: 285, Det er forår. Alting klippes ned.
DAGSORDEN
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og opfølgning
siden.
Punkt 2: Opfølgning på mødet 20.2 vedr. ønsket om
at renovere inventar i forbindelse med indvendig
kalkning af kirken. Det forberedende arbejde er
overdraget til arkitektfirmaet Linjen, og Mia er
repræsentant hvorfor ved mødet. Hun fremlægger
de videre planer hvorfor jf. rapport fra
Nationalmuseet. Per
Punkt 3: 1. drøftelse af Synsrapporten fra 29.3 vedr.
bygningerne og godkendelse af 1. kvartalsrapport
ved Børge.
Punkt 4: Foreløbig udmelding fra provstiet vedr.
rammer for budget 2023. Børge

BESLUTNINGSPROTOKOL
Godkendt.
Det er besluttet at vi ansætter arkitektfirmaet Linjen, som rådgiver
i processen, med indvendig kalkning og renovering af inventar.
Kontrakt med Linjen underskrives, og arbejdsgang for projektet
modtages til beslutning i menighedsrådet, før fremsendelse til
provstiet.

Der mangler den årlige synsrapport på præstegården. Øvrige er
godkendt, som fremsendt til menighedsrådet. 1. kvartalsrapport er
godkendt.
Der er udmeldt en foreløbig budgetramme for 2023 svarende til
2022.

Punkt 5: Biskoppen har skrevet om modtagelse af
ukrainere (via provstiet) fra DAP`en.
Punkt 6: Kirkeværgen ønsker ”fletstolene” i kirken
ombetrukket. Overslag over pris foreligger ikke
endnu. ”Forslag til reservestole i kirken” indtil
arbejdet er udført. Inger
Punkt 7: Møde med ”Ren Lyd” firmaet om deres
tilbud til lydanlæg. Tilbuddet skal fornys/bekræftes,
da det er udløbet. Per
Punkt 8: til orientering har der været brandsyn af
bygningerne med Finn som deltager. Blev godkendt
uden bemærkninger.
Punkt 9: Aktivitetsudvalget har fremsendt referat af
deres møde. Stine
Punkt 10: Nyt fra præsten: Stiftsvikar ansat fra uge
16. Heidi
Punkt 11: Forslag om omlægning af bortkørsel af
affald. Per
Punkt 12: Forslag om at omlægge mødetidspunkt for
MR møderne. Per, Eva
Punkt 13: Eventuelt
Referent: Annette Lorenzen

Vi er opmærksomme på om der opstår et behov, og i disse tilfælde
imødekommende.
Fletstolene flyttes op på pulpituret og afventer reparation.
Erstatningsstole hentes fra sognegården, 12 stk.

Et fornyet tilbud er opgjort til at være 12.000 kr. dyrere end det af
provstiet bevilgede beløb på 261.000 kr. Godkendes til
igangsætning.
Taget til efterretning.

Intet at bemærke.
Stiftsvikaren hedder Mette Carlsen, som vil arbejde en god del af
sin arbejdstid i Nordborg-Oksbøl pastorat.
Udsættes indtil videre. Nuværende ordning er tilfredsstillende,
men vi har fokus på pris.
Mødetidspunkter bliver lagt ud på hjemmesiden. Vi bibeholder at
afholde MR møder om formiddagen.
Der kommer vagt i våbenhuset ved konfirmation på søndag.
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