Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 11. oktober 2016 kl. 19.00
Deltagere: Per Østergaard, Poul Berg, Helen Hansen, Lis Dybsø, Inger
Andersen, Karl Ejner Pedersen, Camilla Lauridsen, Finn Ernst, Annette
Lorenzen
Afbud: Camilla Lauridsen
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKOL

Punkt 1: Siden sidst

Præste- og
sognegårdshaver er
blevet ryddet for træer.
Der er et ønske om at så
græs i den del af
arealet, der ikke skal
køres i ved bygning af
den nye sognegård. Der
skal plantes en hæk
omkring hele området.
Per tager kontakt til
provsten. Rydningen er
blevet 20.000 kr. dyrere
end beregnet, da der fra
ældre dato er blevet
smidt en del kampesten i
krattet.
Lis har snakket med
viceinspektør, Frank
Andersen, Nordals-skolen
vedr. konfirmandundervisningen, når konfirmandstuen bliver revet
ned. Det er i orden fra
skolens side.

Punkt 2: Revisionsprotokollat/Lis

Revisionsprotokollat er
blevet behandlet og
godkendt af
menighedsrådet den
11/10 2016 kl. 19.30.
Vedr. pengeinstitutter er
det oplyst, at da vi har
Sydbank, er midlerne
forsvarligt opbevaret.

Punkt 3: Lørdagsdåb/
Camilla

Der er forslag om at
tilbyde barnedåb om
lørdagen en gang i
kvartalet. Det er
godkendt.

Punkt 4: Opbevaring af
ting fra Sognegården

Borde og stole er solgt.
Der findes et egnet sted
til de resterende ting.
Kirkekontoret flyttes ned
på Finns kontor.

Punkt 5: Udvalg i det
nye MR

Der skal være følgende
udvalg:
1. Kirke- og
kirkegårdsudvalg, 2.
Præstegårdsudvalg,
3.Medieudvalg,
4.Aktivitetsudvalg,
herunder er børn,
ungdom, konfirmander,
minikonfirmander m.m.
5. SU-udvalg

Punkt 6: Årsbudget
2017

Nordborg Sogns
Menighedsråd, cvr. Nr.
68381118 budget 2017
endeligt budget
afleveret den 10/10 2016
kl. 15.28.

Punkt 7. Eventuelt

Inger foreslår, at
rødbøgen skal beskæres
på de nederste grene.
Finn ser på det til vinter.
Den 8/12 kl. 19 bliver
der en koncert med
Nordalskoret og
Amatørorkestreret i
Nordborg Kirke. De
sørger selv for at
arrangere det.

Punkt 8:
Beslutningsprotokol
oplæses og
underskrives
Mødet afsluttet kl.
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