Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 12. april 2016. kl. 19.00
Deltagere: Per Østergaard, Poul Berg, Karl Ejner Pedersen, Lis Dybsø, Inger Andersen, Helen
Hansen, Camilla S. Lauridsen
Afbud: Sophie Juel, Finn Ernst
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKOL

Punkt 1: Gennemgang ved Lars
Bengtson af have, aktivitets og
parkeringsplads ved ny
Sognegård.

Lars Bengtson er blevet valgt
til at lave arealet omkring ppladsen i forbindelse med den
nye sognegård. Planen blev
gennemgået. Der var stor
tilfredshed med
helhedsplanen.

Punkt 2: Siden sidst

Per har meddelt Moos og Loft,
at planen omkring
sognegården er givet til anden
side. Vedr. kalkmalerierne, er
det lagt over til provstiet.

Punkt 3: Parkeringsproblemer
ved konfirmationen

Parkeringsproblemer ved
konfirmationen. Der var
trafikale problemer på
Kirkegade. Der laves et ad
hoc-udvalg, som skal tage sig
af parkering og logistik på
konfirmationsdagen. Det tages
op igen på MR mødet til
januar.

Punkt 4: Forslag fra Oksbøl
Menighedsråd om annoncering
i vores kirkeblad

Hvis der er plads i Nordborg
Kirkeblad, skal der fremover
annonceres for aktiviteter for
Oksbøl Kirke. Hvis der i den
forbindelse skulle komme en
merudgift, kan det tages op
på MR mødet i Oksbøl. Dette
kan fremme samarbejdet
mellem de to sogne.

Punkt 5: Orientering om
regnskabsårets første kvartal.

Lis gennemgår
kvartalsregnskabet samt
kvartalsbudgettet.
Kvartalsregnskabet ser
overordnet godt ud. Der er
enkelte punkter, som
overskrider budgettet, det vil
Lis undersøge nærmere.
Kvartalsregnskab og
kvartalsbudget godkendt.

Punkt 6: Orientering fra:
A: Formanden

Sognegårdsprojektet er gået i
stå, da sagen er strandet i
Kirkeministeriet.
Der er indkøbt bibler på
forskellige sprog.

B: Præsterne
C: Kassereren

Lis har en forespørgsel fra
Birgitte Romme om indkøb af
noder til koret. Der vedtages,
at der skal tages kopier til
koret, da der indbetales til
Copydan.

D: Kontaktpersonen

Der er en forespørgsel om et
førstehjælpskursus. Der tages
kontakt til en underviser.

E: Kirkeværgen

Inger fortæller, at vinduerne i
kirken er repareret. Maler er
bestilt til at male tårnet.

F: Præstegårdsudvalg

Der er provstesyn den 13/4
2016.

G: Medieudvalg
H: Musikudvalg

I: Kirke og kirkegårdsudvalg
K: Medarbejderrepræsentant
L: Andre
Punkt 7: Eventuelt
Punkt 8: Beslutningsprotokol
oplæses og underskrives
Punkt 9: Lukket møde

Mødet afsluttet kl. 21.40

Lisbeth fra gospelkoret
spørger, om de må afholde en
koncert den 10. maj. Det er
godkendt.

