Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 14. juni 2017
Deltagere: Per Østergaard, Poul Berg, Inger Andersen, Lis Dybsø, Heidi
Grandt, Lone Petersen, Lisbeth Simonsen, Helga Komischke, Finn Ernst
Afbud: Heidi Sørensen Freund
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKOL

Punkt 1: Siden sidst

Arkæologerne er færdige
med udgravningerne ved
sognegården. Det
fundene bliver beskrevet
i næste kirkeblad.
Arealerne omkring
præstegården er
planeret og der er sået
græs. Der er plantet 150
bøgeplanter omkring
præstegårdshaven. Der
indhentes tilbud på de
andre planter, der skal
plantes i området.

Punkt 2: Vi skal lære
hinanden bedre at kende.
Menighedsråd/
medarbejdere Lis-Per

Det er vigtigt, at
kirkepersonalet og
menighedsrådsmedlemm
er kender hinanden.
Der kan laves et
arrangement, hvor alle
kan deltage.

Punkt 3: Tilmelding til
sogneudflugt – betaling.
Poul-Per

Sogneudflugten koster
200 kr. pr. person. Der er
indtil nu tilmeldt 40
personer.
Udflugten er den 20.
august. Turen går til
vadehavscenteret.

Punkt 4: Hvornår kan man
svigte et MR møde eller
andre lovligt indkaldte
møder? Per

Gyldige grunde til at
melde afbud er bl.a.
sygdom og særlige
pligter i
ansættelsesforhold.

Punkt 5: Salg af mursten
Helga

Der er stilstand i salg af
mursten.

Punkt 6: Hvad skal den
nye sognegård bruges til?
Hvem vil gerne sidde i den
gruppe, som vil forsøge at
lave en foreløbig plan,
som naturligvis skal
godkendes af hele MR. Jeg
ser gerne at nogle af dem,
der ikke er med i mange
udvalg giver en solid hånd
med i planerne.

Der laves et udvalg, som
skal fremlægge hvilke
aktiviteter der
arrangeres i den nye
sognegård. Man kan
derefter komme med
egne forslag, når
udvalgets forslag
foreligger.
Den endelige beslutning
tages af hele
menighedsrådet.
Udvalget består af Heidi
S. Freund, Heidi Grandt,
Lone Petersen, Hanne
Lund og Lis Dybsø.

Punkt 7:
Kirkegårdsvandring? Finn

Den 29. august kl. 18.30
vil der være
kirkegårdsvandring. Finn
står for arrangementet.

Punkt 8: Kirkestafet
Nordborg 23.05.18 kl.
17-18 Lisbeth

Vi skal beslutte, hvad
Nordborg Kirke vil
præsentere til
kirkestafetten. Vi finder
en til at fortælle om
kirkens historie.

Punkt 9: Kirkens historie
Lisbeth

Det er omtalt i punkt 8.

Punkt 10: Luther aften,
annoncering. Lisbeth

De fem sogne skal i
fællesskab annoncere for
Luther arrangementer
ifbm. Luther året.
Det er godkendt.

Punkt 11:
Pinsegudstjeneste 2018.
Lisbeth-Per

Der lægges op til, at der
i 2018 afholdes en fælles
pinsegudstjeneste i
Nygaard i Nørreskoven.
Det var et godt
arrangement i år.
Nordborg står for
pinsegudstjenesten i
2018.
Det er godkendt.
Det er besluttet, at der
fremover bliver afholdt
pinsegudstjenester på
Nygaard hvert år.

Punkt 12: Kandidater til
Provstiudvalget efteråret.
Lisbeth-Per

Valget er den 31. august.
Der var en drøftelse om
kandidater til
provstiudvalget.

Punkt 13: Referater
underskrives,
Budget 2018

Nordborg sogns
menighedsråd cvr. Nr.
68381118 budget 2018,
bidrag budget afleveret
den 14/6 2017 kl. 19.16.
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