
Menighedsrådsmøde 

Nordborg Kirke 
Dato: 21.09. 2022 kl. 10.00 

Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, Jette Andersen Thomsen, Inger Andersen, Stine Möglich 
Mathiasen, Per Østergaard, Karl Ejner Pedersen, Harry Andersen, Mette Carlsen. 

Afbud: Sophie-Lønne Reil Hundebøll (sygemeldt), Heidi Sørensen Freund, orlov, Børge Movild (sygemeldt). 

Supleant: Børge Zanchetta 

Sang:  Septembers Himmel er så blå 335 

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL 
Punkt 0: godkendelse af dagsorden og opsamling siden 
sidst 

Godkendt, 
Glæde over den vellykkede menighedsudflugt i lørdags! 

Punkt 1: a) omdeling af ”kirker i Haderslev Stift” b) 
hvor mange ønsker jubilæumsbogen ”Kirke på 
Grænsen”? 

 
4 eksemplarer købes hjem til menigheden/interesserede 
i kirke og sognegård. 

Punkt 2: Drøftelse af mødet 7/9 med provstiet og det 
kommende budget 2023, som det er lagt frem. 
Revisorprotokolatet til høring og til efterretning. 

Revisorprotokolatet tages til efterretning. 
 
Budget 2023 blev taget til efterretning med den 
bemærkning at man savnede pengene til renovering/ 
kalkning indvendig. Vil blive efterlyst. Vedr. separering 
af kloak ved mandskabsbygning er der modtaget to 
tilbud. Det billigste vælges. Tilbud sikres at holde til 
2023. 



Punkt 3: Status på ansættelsesproces for ny 
kirkesanger i Nordborg/Oksbøl. Eva 

To til samtale i dag og en til samtale i går. 

Punkt 4: Orientering fra Kirke- og kirkegårdsudvalget 
vedr. et kommende projekt : Omlægning af dele af 
stendiget mellem kirken og præstegården(Per). 

Ca 10 meter fældes af Finn, så de nye, unge træer 
skærmes ved præstens indkørsel. Det øvrige projekt til 
financiering i 2024. 
 

Punkt 5: Kirkens Korshær indbyder til Åbent Hus 19.09. 
kl. 15 – 18 
Hvem vil gerne deltage? Præsterne spørger. 

 
 

Punkt 6: Kirkeministeriet opfordrer til at vedtage 
spareforslag, som sænker forbrug af energi, el og 
varme så som sænkning af rumtemperaturen til 19 
grader. Andre forslag? Lisbeth 

Der er en elvarmer indkøbt sidste år, som kan opvarme 
på pulpituret, hvor organisten sidder, når vi dæmper 
varmen i kirken udenfor gudstjenesten. Finn hjælper. 
Harry, Per, Karl Ejner, Jette er sparebande, som kommer 
med forslag til besparelser på energi. Vi skal sænke 
temperaturen til 19 grader alle steder! Julebelysning 
drøftes som øvrige forslag på næste møde! 

Punkt 7: Stine ønsker at kirkekoret deltager i 
korstævne i Haderslev. Hun har penge på årets budget, 
mens transport kan blive et problem, hvis ikke en - to 
forældre kan medvirke. Kan en fra MR evt. deltage? 
Stine 

Bevilges. Stine og Per kører, hvis ikke forældre deltager, 
med befordringsgodtgørelse. 

Punkt 8: Finn foreslår anskaffelse af en Ipad med 
program til sporing af ledige gravpladser på 
kirkegården. Eva 

Anskaffelse af det ansøgte godkendes. 

Punkt 9: Trivsel på Arbejdspladsen og i MR, fortsat fra 
sidst. Stine vedr. møde med kolleger. Og for MR 3 mål 
for et bedre mødeklima formuleres.  

Stine aflagde beretning om sit møde med øvrige ansatte 
om trivsel på arbejdspladsen. Hun rundsender et kort 



Arbejdstilsynet / stiftet opfordrer til at søge midler, 
hvis der er behov for en proces. 

referat til MR-medlemmerne. En kort drøftelse fandt 
sted. Vil blive taget op senere. 

Punkt 10: Er der interesse for at vi søger om at få del i 
offentlige foredrag fra Aarhus Universitets 
naturvidenskabelige område? En måde at få dygtige 
oplægsholdere til Als uden at det koster via vort eget 
udstyr i sognegården. Det kræver en tovholder, som 
klargør udstyr. 

Udsat til et kommende møde. 
 

Punk 11: Eventuelt  
Referent: Lisbeth Simonsen 
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