Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato:
Deltagere:
Afbud:
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKOL

Punkt 1: Siden sidst

Der har været
opstillingsmøde. Der kom
mange mennesker. Det
administrative skal
tilrettelægges bedre. Der
kommer 8 i MR og 3
suppleanter.
Fra den 8. december, når
Jette Colding Frederiksen
stopper, kommer der en
fast vikar indtil 1. april
2017.
Brev fra Preben Holm
blev refereret. MR har
lyttet til budskabet i
henvendelsen og er villig
til drøfte det ved
personlig fremmøde.
Brevet skal fremsendes
til alle
menighedsrådsmedlemme
r.

Punkt 2: Revisions
protokollat

Præsentation af
protokollatet v/Lis
Dybsø. Behandles til
næste MR møde 11.
oktober.

Punkt 3: Konti Sydbank

De likvide midler i
Sydbank overstiger det
acceptable. Der er penge
til det kommende
byggeri. Provsten tages
med på råd om
anbringelse af midlerne.

Punkt 4: Junior
Konfirmander 2017

Der foreslås, at den
kommende præst starter
et hold med junior
konfirmander til
efteråret 2017. Det er
vedtaget.

Punkt 5:
Camilla fremlægger en
Gudstjenesteplan ind til gudstjenesteplan. Den
1. april 2017
faste vikar er skemalagt
med tjenester. Vikaren
kan ikke tage juleaften,
så der skal tænkes
alternativt.
Planen er foreløbig
fastlagt til den 29. januar
2017, og den er godkendt
med få ændringer.
Punkt 6: Dato for møde
angående Marie Koppel
koncert

Mødet er fastlagt med
tidspunkt.

Punkt 7: Budgetsamråd
2017: maskinpulje,
betingede bevillinger
helhedsplaner

Lis har udleveret
vedtægter for
maskinpuljen, betingede
bevillinger og særlige
tiltag. Vedtægterne er
godkendte.
Af ikke godkendte
ansøgninger om
bevillinger kan nævnes:
Stendiget skal finansieres
af driften. Omlægning af
præste- og
sognegårdshaver
behandles i budget 2018processen.
Der forelægger en
betinget bevilling til
udskiftning af
varmeanlæg i kirken. Der
skal udarbejdes et
projekt, inden arbejdet
kan igangsættes. Der
indhentes flere tilbud.

Punkt 8: Rydning af
sognegårdshaven + evt.
græs såning

Per kontakter provsten
med henblik på fjernelse
af lindetræet ved
præstegården, da det
ikke er
sikkerhedsmæssigt
forsvarligt at lade det
stå. Stammen er flækket.
De resterende træer i
præstegårdshaven skal
ligeledes fjernes. Det
skal bevilliges at
arbejdet gøres samtidigt,
af økonomiske hensyn.

Punkt 9: Støttemur ved
Kirkevej

Stendiget mod Kirkegade
er beskadiget.
Kommunen har
vedligeholdelsespligten
over diget, og de har
fremlagt et forslag om et
nyt dige. Foreslaget kan
ikke godkendes. Per tager
kontakt til provstiet
angående ønske om det.

Punkt 10: Evt.

Maleren har meddelt, at
han ikke har tid til at
male tårnet i år. Vi
forsøger at finde en
anden maler. Angående
Sognelokalet ved
nedrivning af det
eksisterende:
Konfirmandundervisninge
n foreslås at afholdes på
Nordals-skolen. Lis
kontakter skolen.
Der er en debitorliste på
kirkegården, der skal
bringes ned.

Punkt 11:
Beslutningsprotokol
oplæses og
underskrives.

