Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 17. august 2022 kl. 10.00
Deltagere: Heidi Sørensen Freund, Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, Jette Andersen Thomsen, Børge
Movild, Inger Andersen, Stine Möglich Mathiasen
Afbud: Sophie-Lønne Reil Hundebøll (sygemeldt), Karl-Ejner Pedersen, Harry Andersen
Gæst:
Sang: Nr. 333, Marken er mejet
Punkt 1: Godkendelse af dato og tider for efterårets
MR møder (tidligere fremsendt).
Punkt 0: Godkendelse af referat fra 15/6 2022
Punkt 2: Godkendelse af halvårsregnskab for
Nordborg Sogn
Punkt 3: Orientering fra møde i præstegårdsudvalget
og projekter i forbindelse hermed. Vedr.
fremvarmen, fund af brønd i gården, præstehavens
pleje. (Karl-Ejner)
Punkt 4: Orientering fra Kirke- og kirkegårdsudvalget
(Per).

Godkendt.
Godkendt.
Godkendt.
Ny gennemskrevet plan for præstegårdshaven og de offentlige
arealer er fremlagt og underskrives af præstegårdsudvalget efter
godkendelse.
Den 16/8 er arbejdet med at føre fjernvarme ind i huset færdig.
Afventer tilslutning.
Der ankes over manglende kalkning rundt om kirken. Per kontakter
Fynsk.
Fræsning af stub og fjernelse af træer på dige, udsættes til næste
møde.

Punkt 5: Kan vi få ok til at oplyse navne på
konfirmander til kirkebladet? Og i den forbindelse
bemandingen i Kirkebladsudvalget pt. (Inger)
Punkt 6: Tilmelding til Landsmøde i Haderslev 2.
september. Hvem skal med og hvem kører?
Punkt 7: Nedsættelse af aktionsgruppe vedr.
gudstjenesten i Nørreskoven. Nordborg har bolden.
Punkt 8: Fra sidste møde genoptages punktet:
Forslag om ændring af betaling til medlemmerne,
som ikke er lønnet, (til dækning af pc/telefon ca.
4000 kr.)
Punkt 9: Vedtagelse af forslag fra provstiet om
omlægning af financiering for tre områder a) om
kirkegårdens drift, b) om fælles kalkningstjeneste og
c) om financiering af omlægning af
energiforbruget/Co2 besparelser ved kirkerne. Kort
beskrivelse vedhæftes/forslagene kan ses på DAP`en.
Punkt 10: Evaluering af MR-møderne efter
biskoppens besøg ult. november 2021.
Bilag med udsagn fra medlemmerne til arbejdet for
et godt mødeklima i MR vedhæftes.
Punkt 11: Henvendelse fra en Ukrainsk menighed om
afholdelse af gudstjeneste i Sognegården.
Punkt 12: EVT.
Referent: Annette Lorenzen

Præsten melder tilbage efter konfirmandindskrivning, hvorvidt der
er indhentet samtykke fra forældrene til dette.

Det er den 29. maj 2023. Punktet tages op til MR mødet i januar.
Punktet tages op på MR mødet til januar.

Vi er positive for at deltage i aftalerne.

Punktet tages op igen på MR mødet i september. Fortsat fokus på
trivsel på arbejdspladsen.

Godkendt.

