Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 9. februar 2016
Deltagere: Sophie Juel, Inger Andersen, Lis Dybsø, Poul Berg, Per Østergaard, Annette Lorenzen
Afbud: Camilla Lauridsen, Finn Ernst, Karl Ejner Pedersen, Helen Hansen

Punkt 1: Siden sidst

Inger og Per har haft møde
med fredningsmyndighederne
vedr. konfirmandstuen. Det
var et godt møde, og det
eneste krav de havde var, at
yderdøren bliver bevaret. Det
vil blive imødekommet. Alle
aktiviteter efter 1. maj skal
lægges et andet sted end
Sognehuset. Gospel koret må
fortsat gerne holde øve
aftener i kirken.
Per har modtaget et brev fra
biskoppen, som har
accepteret, at der er 6
personer i menighedsrådet
indtil næste MR-valg.

Punkt 2: Valg af næstformand
(hemmelig afstemning)

Valg af næstformand er Poul
Berg. Han accepterer valget.

Punkt 3: Valg af valgbestyrelse

Per Østergaard er formand.
Med i valgbestyrelsen er valgt
Inger Andersen.

Punkt 4: Orientering på mail
fra Ida Haslund,
Nationalmuseet, angående
kalkmalerier i syd kapel m.m.
(Se tegninger og beskrivelse)

Per har sendt materialet vedr.
synet på kalkmalerierne ud til
MR medlemmerne. Der
foreligger 2 forslag til
bevaring af kalkmalerierne.
Provstiet skal orienteres om
MR`s valg af forslag 2, og få
opbakning til projektet.
Derefter kan det vedtagne
forslag sættes i værk.

Punkt 5: Menighedsmøde den
15. marts 2016

Der vil være et foredrag ved
Skjerning, som fortæller om
sit menighedsrådsarbejde.

Punkt 6: Sogneudflugt

Poul Berg finder et godt
udflugtsmål, samt et godt
sted at spise. Turen skal være
i starten af september.

Punkt 7: Godkendelse af vores
kirkegårdsplan

Per har kontaktet
provstikontoret, men har
endnu ikke fået svar. Den skal
godkendes inden vi går i gang
med kirkegårdsplanen.

Punkt 8: Folkekirkens
Nødhjælp

Sophie Juel spørger om der er
nogen der vil stå for
indsamlingen. Camilla
Lauridsen vil gerne påtage sig
opgaven, men det skal være
med opbakning fra
menighedsrådet. Der kommer
en annonce i kirkebladet, hvor
der oplyses at indsamlingen er
aflyst.

Punkt 9: Indretning af
præstegårdshave og friarealer
omkring ny sognegård (se
tegninger fra Signe Moos)

Moos og Loft kommer med et
tilbud. Der skal indhentes
flere tilbud, evt. på
delopgaver. Sophie oplyser, at
hun har talt med Finn om, at
de kan begynde beplantning,
så snart tegningen ligger klar.

Punkt 10: Alsjægerne ønsker
Hubertusgudstjeneste den 3.
november.

Per spørger om der kan gives
lov til at der afholdes
Hubertusgudstjeneste den 3.
november. Sophie oplyser, at
datoen kan være et problem,
da den ligger tæt på
Allehelgen. Inger spørger om
det er gået på skift på
Nordals, men det er det ikke.
Sophie foreslår, at der bliver
taget stilling til det år for år.
Det koster ca. 2000 kr. for
arrangementet. Poul undrer
sig over, at de ikke selv
afholder udgifterne til
arrangementet. I år giver vi
lov til gudstjenesten, men
næste år skal de betale selv.

Punkt 11: Lukket møde
Punkt 12: Orientering fra:

A: Formanden

Per har i.f.b.m. varme i kirken
fået tilbud fra Kamp, som skal
sendes til provstiet inden 1.
marts, så det kan komme med
på budgettet for 2017. Morten
Hørlyck, arkitekt, skal også
med i projektet. Det kommer
til at koste omkring 1 mio. kr.
Vi vil bede provstiet om at
tage stilling til hele projektet
vedr. kirken med varme og
kalkmalerierne.

B: Præsterne

Sophie har startet
minikonfirmander op i Oksbøl,
det er 10 børn. De har
afslutning Palmesøndag.
Sophie vil reklamere for
Nordborg og Oksbøl i
”Velkommen til Nordborg”.
Der er ved at blive planlagt en
kirkegårdsvandring.
Gospelkoret er blevet spurgt
om de vil optræde 2.
pinsedag.
Sophie vil gerne have
kirkekaffe i kirken. Det skal
foregå i sideskibet. MR synes
det er en god ide. Der
indkøbes en kaffemaskine til
formålet.

C: Kassereren

Kvartalsrapporten ser godt ud.
Der er et overskud på 521.000
kr., fordi der er blevet holdt
igen på udgifterne. Sophie
pointerer, at der ikke mange
arrangementer i kirken, så det
er på bekostning af det vi har
fået et overskud. Der skal i
det kommende budget tages
højde for øget
aktivitetsniveau. Det være sig
koncerter, foredrag,
konfirmander m.m. Hvis vi har
mådehold, er der plads til
spændende aktiviteter.
Der er foretaget afskrivninger
og nedskrivninger på
gravsteder, der ikke er betalt
af familien.
Der er gennemgået
rabatordninger ved indkøb fra
div. firmaer.

D: Kontaktpersonen

Lis har afholdt MUS samtaler
med samtlige medarbejdere.
Det har været nogle gode
samtaler.

E: Kirkeværgen

Vedr. træk i kirken, så oplyser
Inger, at tætningslisterne er
utætte forneden. Det er især
mod syd. Der er også div.
holdere til vinduerne, som er
gået i stykker, og de kan
anskaffes fra fabrikanten.
Sydjysk glas skal komme med
et bud på hvad det vil komme
til at koste.

F: Præstegårdsudvalg

Der er blevet drøftet om der
skal installeres alarm i
præstengården. Ved JL-alarm
køber man systemet, mens
man lejer ved Falck. Præsten
betaler selv den private del af
alarmen. Alarmen på den nye
Sognegård, kan kobles trådløst
på Præstegårdskontoret. Det
koster ca. 9000 kr. Det
godkender MR.

G: Medieudvalg

Poul er ved at lave lay-out på
det nye Kirkeblad. Det bliver
afleveret til tryk den 18.
februar.

H:Musikudvalg
I: Kirke og kirkegårdsudvalg
J: Medarbejderrepræsentant
K: Andre
Punkt 13: Eventuelt

Punkt 14: Beslutningsprotokol
oplæses og underskrives
Mødet afsluttet kl.

Inger sidder i 5 sogns
samarbejdet alene.
Sophie oplyser at der kommer
en praktikant i den kommende
uge.
Datoer for kommende MRmøde: 8. marts, 12. april, 17.
maj, 14. juni.

