Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: Den 5. januar 2016
Deltagere: Helga Komischke, Per Østergaard, Poul Berg, Helen Hansen, Inger Andersen, Karl
Ejner Pedersen, Sophie Juel, Finn Ernst, Annette Lorenzen
Afbud: Camilla S. Lauridsen, Lis Dybsø
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKOL

Punkt 1. Siden sidst

Formanden orienterer om det
nye år, som byder på flere
spændende opgaver, bl.a. et
menighedsrådsvalg til
efteråret. Formanden skal til
møde den 29/1 i
fredningsnævnet, vedr.
sognegården.

Punkt 2. MR- valget 2016

Valget er i november, og i
september er der
opstillingsmøde, så vi skal
være opmærksom på at værge
nye medlemmer. Hvis der
kommer personer, der gerne
vil stille op til valget, skal
man kontakte formanden, som
vi notere de indkomne forslag.
Sophie foreslår, at vi allerede
til marts noterer sig de
indkomne kandidater.

Punkt 3. Henviser til punkt 5,
MR-mødet den 7. april 2015

Ekstra kontrol af data i
Kirkebladet og Kirkens
hjemmeside. Der er for mange
fejl i dato, tlf.nr. o.a, så der
skal læses bedre korrektur.

Punkt 4. Planlægning af
menighedsmøde, forår 2016

Sophie foreslår at der kommer
en person og fortæller om
menighedsråds arbejde. Ejler
Skjerning er et forslag, samt
Erik Breum. Datoen for
menighedsmødet er 15. marts
kl. 19.

Punkt 5. Radio Als, sølv eller
guldkort eller intet.

Formanden spørger om
hvilken slags medlemskab vi
skal vælge. Der besluttes, at
vi skal have et guldkort.

Punkt 6. Overførsel af
konfirmandmidler 2015 til
2016. Sophie Juel

Sophie fortæller, at der blev
bevilget et beløb at provstiet
til konfirmandundervisning i
2015, bl.a. til
konfirmandovernatning.
Sophie troede, at resten af
beløbet skulle betales tilbage,
men det skal det ikke. For at
overskuddet bliver brugt til
konfirmandundervisning,
foreslår Sophie, at vi
henlægger restbeløbet til en
tilsvarende overnatning med
de kommende konfirmander.
Menighedsrådet godkender, at
beløbet går til det foreslåede
formål. Desuden beder Sophie
om, at vi skal søge provstiet
om, at det skal tilføres
driftsmidlerne for 2017 så
konfirmandovernatning kan
indgå i budgettet for 2017.
Det vil der blive søgt om, og
MR godkender anmodningen.

Punkt 7. Godkendelse af vores
kirkegårdsplan?

Sophie spørger, om den
foreløbige tegning er
godkendt af provstiudvalget?
Finn oplyser, at der sendt 2
eksemplarer. Der skal laves en
skrivelse til provstiet, for at
forhøre om det er godkendt.
Vi vil gerne have det på skrift,
hvis det er godkendt.

Punkt 8. Evaluering af
Nytårskur

Per fortæller, at alt er godt
med vin og kransekage. Folk
var glade for det, så det er en
god tradition.

Punkt 9. Orientering fra:
A: Formanden

B: Præsterne

Sophie fortæller, at Camilla er
kommet tilbage fra barsel.
Michael havde en god
afskedsreception. Julen har
været mindre stresset end
sidste år. 1. juledag er igen i
år en god oplevelse med
saxofon og klaver. Det er
stadig en almindelig
højmesse, men kun med den
ene ændring, som til gengæld
har stor effekt. Juleaften
forløb godt, til begge
tjenester.

C: Kassereren
D: Kontaktpersonen

Der er kommet en ny mand på
kirkegården, som skal være
der i 13 uger.

E: Kirkeværgen

Sakristiet er blevet færdigt,
og det er blevet godt. Alle
omkostninger er dækket af
provstiet. Det trækker meget
ind af vinduerne i kirken. Det
kan også være kuldenedfald
fra vinduerne. Det kunne
være en god ide, at få
ruderne efterset, så de kan
tættes. Inger vil kontakte
Sydjysk Glas, så de kan
komme og bese vinduerne.

F: Præstegårdsudvalg
G: Medieudvalg

H: Musikudvalg

Der er deadline den 29. januar
til kirkebladet. Sophie
foreslår, at vi køber os ind i
det lokale blad, ”Velkommen
til Nordborg, som vi kan lave
sammen med Oksbøl, så vi kan
annoncere sammen, og dele
omkostningerne. Sophie tager
det med til MR mødet i Oksbøl
for at høre om de vil være
med det. Menighedsrådet
synes det er en god ide.

I: Kirke og kirkegårdsudvalg

Finn fortæller, at der har
været et møde vedr.
beplantningen til Turøvej, og
der er sendt et brev til
Nordborg Andelsboligforening.
Vi afventer nu deres svar.

J: Ulvetimerepræsentant

Punktet udgår.

K: Medarbejderrepræsentant

Finn orienterer om den nye
mand på kirkegården, som
tidligere omtalt.

L: Andre
Punkt 10. Eventuelt

Punkt 11. Beslutningsprotokol
oplæses og underskrives.

