Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 14. september 2017
Deltagere: Per Østergaard, Poul Berg, Inger Andersen, Heidi Grandt, Lisbeth
Simonsen, Birthe Anna, Heidi Sørensen Freund, Hanne Lund
Afbud: Lis Dybsø, Finn Ernst, Lone Pedersen
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKO
L

Punkt 1: Siden sidst

Velkomst til Stine
Möglich, som er vores
nye organist, foreløbig
for det næste år.
Dernæst en velkomst til
Birthe Anna, som er
med i MR i stedet for
Helga Komischke.
Der er indkøbt møbler
til den nye sognegård.
Der var mange med til
rejsegilde.
Uge 41 og 42 vil
præstegårdshaven blive
beplantet.
Der kommer en ny
adresse til
kirkekontoret, som
bliver Tontoft 3A.

Punkt 2: Flytning af MR
møder.

Der er udsendt datoer
for MR møder for 2018.

Punkt 3: Korpiger.
Antal-øvelse-kirkesangløn.

Stine fortæller om
retningslinjer for
kormedlemmer. Det
indeholder bl.a. at de
deltager mindst en gang
til gudstjeneste pr. md.
+ nogle andre krav til
kormedlemmerne.
Der arbejdes på at der
skal være omkring 20 i
koret.
Der afgøres på næste
MR møde m.h.t.
lønnen. Sats for
kormedlemmer fra 10
år er 31,61 kr. og fra 11
år 38,04 kr.
Kormedlemmers
mobiltelefoner skal
være slukket under
gudstjenesten.

Punkt 4:
Sognegårdsudvalg. Hvad
skal Sognegården
bruges til? UdlejningRengøring-OpdækningAfrydning-Køkken

Der kommer
efterspørgsel på leje af
sognegården.
Der nedsættes et
sognegårdsudvalg, som
skal komme med et
forslag til vedtægter for
sognegårdens brug.
Udvalget består af
Birthe Anna, Heidi
Grandt og Inger
Andersen.

Punkt 5: Kort over
Nordborg og Oksbøl
sogne

Hanne Lund ønsker et
kort over sognegrænser
for Nordborg og Oksbøl
sogne. Poul vil
undersøge om der
forefindes sådan et
kort.

Punkt 6: Indkøb af
frimærker-kuverter
m.m. Fordeling mellem
de to kirker.

Kassererne i begge MR
skal undersøge
fordelingen af
udgifterne mellem
sognene.

Punkt 7:Tilslutning af
scanner til kirke p.c.

Der må gerne indkøbes
en kabel til tilslutning
af scanner.

Punkt 8: Videre
Fakturaen scannes ind
sendelse af fakturaer til og sendes videre til Per
regnskabskontoret.
og Lis.
Punkt 9: Mobning i MR

Biskoppen har lagt op
til, at der tales om
mobning i folkekirken.
40 til 50 % af ansatte i
kirken svarer i en
undersøgelse, at de
føler sig mobbet.
Der lægges op til, at
man taler til hinanden i
en respektfuld tone.
Der er ingen problemer
med mobning blandt
medarbejdere og
menighedsråd i
Nordborg.

Punkt 10: Penge til
konfirmander

Heidi spørger om beløb
til
konfirmandundervisning
. Kassereren kan om
oplyse det præcise
budget.

Punkt 11: Indkøb af nye Inger foreslår der søges
sang/salmebøger til
om tilskud fra fonde til
Sognegården
indkøb af
Højskolesalmebogen til
sognegården.
Indkøb af tillæg til
salmebøger til kirken
tages op næste MR
møde.
Punkt 12: Dato og sted
for julefrokost

Der foreslås at der
afholdes en fælles
julefrokost for Nordborg
og Oksbøl. Den 1.
december kl 19 er
foreslået.
Per tager kontakt til
menighedsrådsformand
en for Oksbøl angående
dette.

Punkt 13: Evt.

Der ønskes mere
præcise formuleringer
for punkter til
dagsorden til MR møder.
Det tages til
efterretning.
Der undersøges om der
kan indkøbes et klaver
til sognegården.

Punkt 14: Referat
underskrives
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