Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 10. januar 2017, kl. 19
Deltagere: Per Østergaard, Inger Andersen, Helga Komischke, Poul Berg,
Heidi Grandt, Lisbeth Simonsen, Lone Petersen, Camilla S. Lauridsen,
Camilla S. Lauridsen var nødt til at gå kl. 20.
Afbud: Lis Dybsø, Finn Ernst
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKO
L

Punkt 1: Siden sidst:
Godkendelse af
sognegårdsbyggeri,
kirkegårdstrappe. Gruppe har
bestemt, at referat skal oplæses
efter hvert punkt.

Det har taget 12 år at
få lov til at bygge en ny
sognegård. Byggeriet
skal nu ud i licitation.
Kirkegårdstrappen,
gelænderet, forventes
færdig i medio 2017.

Punkt 2: Revisionsprotokollat
vedrørende kassesyn skal
underskrives/Lis

MR underskriver
revisionsprotokollat
vedr. kassesyn, samt
godkender, at der må
være en
kassebeholdning på
mere end 5000 kr.
Punktet tages op igen
på næste MR møde, Lis
gennemgår det.

Punkt 3: Bryllupper: skal vi vie
udenlandske brudepar og hvad
skal det koste og er det lovligt?/
Camilla

Der er en efterspørgsel
fra udenlandske par om
vielse eller velsignelse i
Nordborg og Oksbøl
kirker. Kirkepersonalet
er udmålt efter antal
sognebørn, så det vil
medvirke merudgifter.
Det tages op på næste
MR møde. Foreløbig
gives der afslag på
anmodninger om
udenlandske vielser.

Punkt 4: Opbevaring af ting fra
Sognegården, billeder m.m.

Det er givet lov til at
opbevare ting i et
værelse i
præstegården.
Menighedsrådet aftaler
en dag, hvor der skal
ryddes op i
sognegården.

Punkt 5: Salg af mursten til ny
sognegård. Helga vil sælge
mursten til private til en god
pris.

Helga mener det vil
give et medejerskab
overfor den nye
sognegård. Inger
foreslår, at det bliver
omtalt i næste
kirkeblad. Der er et bud
på, at en sten skal
koste 500 kr.

Punkt 6: Samvirke i
menighedsrådet/fælles
beskrivelse fra
præsteforeningens blad og
landsforeningen af
menighedsråd/Camilla

Der lægges op til at
præsten skal deltage i
alle møder, herunder
orientering omkring
ansættelser.

Punkt. 7: Planlægning/
efterlysning af bedre
planlægning af møder m.m./
Lone

Der efterlyses, at bilag/
dokumenter udsendes i
god tid, så der er tid til
at forberede sig. Det er
ofte sen udmelding til
MR fra andre instanser,
som vi ikke har
indflydelse på. Den nye
dagsordenform er bedre
end tidligere.

Punkt 8: Jens Lyster/Luther/
foredrag af Jens Lyster om
Luther. Poul orienterer.

Jens Lyster laver
foredrag om Luthers
salmer. Et foredrag vil
koste 4000 kr. Poul
anbefaler, at der i
Luther-året, arrangeres
et foredrag i Nordborg.
Der kan tages entrè a
50 kr. Poul tager
kontakt til Jens Lyster
om et foredrag til den
15. marts.
Fin har tilbudt at lave
en salmesangsaften i
februar.

Punkt 9: Kollektformål.
Planlægning for kollekter for
hele år 2017

Der udarbejdes en liste
når den nye præst
starter. Indtil listen
forelægger, er
kollekten Hospice i
Sønderjylland.

Punkt 10:
Special køretøjer
Konfirmationsparkeringsproblem henvises til den store per. Store problemer med
plads.
parkering i 2016, kan vi gør det
bedre i år?
Punkt 11: Reparation af
alterkalken. Kalken er gået itu.

Den skal repareres ved
guldsmeden.

Punkt 12: Personale orientering/ Den 15/1 starter der en
Lis
medarbejder på
fleksjob på
kirkegården. Der skal
ansættes en ny
sæsonmedarbejder på
kirkegården fra marts
måned.
To korpiger skal afløse
kirkesanger ved ferie og
sygdom.
Kirkesangeren skal
fortsat sidde ved koret.
Punkt 13: Hvad blev det
økonomiske resultat af
koncerten med Marie Carmen
Koppel?

Reklameudgifterne
vedr. koncerten er
meget høj. Det skulle
være i orden ifølge
aftale i kontrakten.

Punkt 14: Vi har fået alle
deadline fra kirkebladet 2017/
Poul

De sendes ud til alle MR
medlemmer og
personale.

Punkt 15: Den store 7 armede
lysestage skal pudses og sættes
på alteret i kirken.

Det tages op på næste
MR møde

Punkt 16: Eventuelt

Inger spørger hvorfor
det store askebæger
foran kirken ikke er
fjernet som aftalt. Det
tages op på næste MR
møde.

Punkt 17: Referater
underskrives.

Mødet afsluttet kl. 21.30
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