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Menighedsrådsmøde 

Nordborg Kirke 
Dato: Den 15. juni 2022 kl. 10.00 

Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, Jette Andersen Thomsen, Børge Movild, Inger Andersen, 
Karl Ejner Pedersen, Harry Andersen, Stine Möglich Matthisen. 

Afbud: Sophie-Lønne Reil Hundebøll (sygemeldt), Heidi Sørensen Freund (fridag) 

Gæst:  

Sang: 310. ”Nu lyser løv i lunde” 

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL 
Punkt 1: Godkendelse af referat og opsamling siden 
sidst. 

Godkendt. 

Punkt 2: Gennemgang og vedtagelse af beløb for aftalte 
projekt i kirken, vedr. indvendig kalk og renovering. (Mia 
er forhindret i at møde, men sender tal til vores 
budgetansøgning!). 

Ketty bistår med, at tallene bliver indsat i anlægsbudgettet. 
Det fremsendte materiale, skønnet budget af 14. juni 2022 
og projektbeskrivelse af samme dato, godkendes af 
menighedsrådet. 

Punkt 3: Årligt syn af præstegården (referat og 
synsrapport er fremsendt). Forslag om ansøgning til 
maling af resterende vinduer i præstegården. 

Det vedtages, at vi søger en engangsbevilling på 100.000 kr. 
til færdiggørelse af renovering og maling af præstegårdens 
vinduer. 

Punkt 4: Gennemgang af det fremsendte forslag til 
budget 2023. Ketty fra regnskabskontoret deltager fra 
kl. 11 i dette punkt. 
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Punkt 5: Genfremsættelse af forslag om at skifte 
vognmand vedr. containerkørsel med forventning om 
besparelse på denne ydelse. Per 

Forslaget om at skifte til vognmand Ulrik Lund godkendes. 
Det træder i kraft 1. juli 2022.  

Punkt 6: Forslag om ændring af tildeling af midler til 
menighedsrådsmedlemmer. Stiftet har sat en ramme på 
52.200 kr. samlet til denne udgift. Per har foreslået. Jeg 
vil indstille til MR, at vi udsætter denne drøftelse til 
efteråret 2022, da pengene af afsat på budget 2023. 

Det vedtages, at punktet tages op på menighedsrådsmødet i 
august. 

Punkt 7: Nyt fra præsterne. Heidi. Intet nyt. 
Punkt 8: a). Hjemmesiden fungerer ikke optimalt. 
Hvordan forbedrer vi vores fremtræden på nettet? Eva. 
b) Julefrokost den 25.11.2022. Oksbøl har måttet melde 
fra p.g.a økonomi. Eva 
c) Revidering af personalehåndbogen, som er fra 1998, 
altså snart 25 år gammel. Hvem vil være med til at 
arbejde med opgaven? Eva 
d) Hvilken praksis skal vi have vedr. opmærksomhed ved 
begivenheder, runde dage, sygdom m.v.? Eva 

a) Tages op ved næste møde. 
 
 
 
b) Vurderes endeligt ved næste møde. Oksbøl har meddelt, 
at de alligevel gerne vil deltage i en fælles julefrokost! 
 
 
c) Ny personalehåndbog udarbejdes af Eva, Finn og Stine. 
Skal efterfølgende godkendes af menighedsrådet. 
d) Udsættes til næste møde. 

Punkt 9: Idèhøring vedr. Nordborg Kirke i relation til et 
erhvervsområde i Holmgade i Nordborg. 

Ligesom Stiftet har vi ingen indvendinger mod forslaget. 
(Formanden) 

Punkt 10: Provstiet inviterer kirkeværgerne i sognene til 
møde om kalkningsfællesskab, tirsdag den 21. juni kl. 
16.30 – 18.00 i Egen Sognegård. 

Vi er positive til samarbejde om kirkekalkning. Vi tager 
endelig stilling ved næste møde. 

Punkt 11: Eventuelt. a) Nordborg er ansvarlig for gudstjenesten 2. pinsedag 2023 i 
Nørreskoven. Vi skal reservere Nygård til dagen. 
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b) Evaluering af menighedsmødet: Mødets navn bør ændres 
til ”Årsmøde for menigheden”. Bedre annoncering? God idé 
med fællessang. Tilfredshed med fremstillingen af 
regnskabet. 

Referent: Annette Lorenzen 

 

UNDERSKRIFTER:    

 

Per Østergaard    Lisbeth Simonsen 

 

Inger Andersen    Eva Sarsgaard     

      

Børge Movild    Karl Ejner Pedersen 

 

Harry Andersen    Jette Andersen Thomsen 

                   

 


