Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 14. juni 2016
Deltagere: Per Østergaard, Poul Berg, Helen Hansen, Karl Ejner Pedersen,
Inger Andersen, Lis Dybsø, Finn Ernst, Sophie Juel, Annette Lorenzen
Afbud: Camilla Lauridsen
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKO
L

Punkt 1: Siden sidst

Ole Andersen stopper
som organist pr. 1.
september. Et
organistsamarbejde
mellem Oksbøl og
Nordborg Kirke kunne
være en fornuftig
løsning i fremtiden.

Punkt 1A:

Budget 2017 godkendt.
Nordborg Sogns
Menighedsråd, CVR nr.
68381118, budget 2017
Budget. Bidrag
afleveret d.14-06-2016
18;57

Punkt 2: Indsættelse af
Jette Colding
Frederiksen søndag den
31. juli 2016 kl. 10.30.
Annonceringarrangement- gave.

Der skal indrykkes en
annonce i to uger.
Sophie er ansvarlig.
Bagefter er der kaffe og
kage i
konfirmandstuen. Der
er ingen tilmelding. Der
indkøbes en gave, samt
en buket blomster.

Punkt 3: Babysalmesang
ved Annette Lorenzen
og Christiane
Wattenberg

Annette Lorenzen har
været på kursus i
babysalmesang. Det vil
være en god ide med et
samarbejde med
Christiane Wattenberg
fra Havnbjerg. Det er
vedtaget. Afventer
godkendelse fra
Havnbjerg. Der
indkøbes rekvisitter.

Punkt 4: Det store
lindetræ ved
præstegård?

Træet kaster store
grene af, til skade for
folk og materiel.
Desuden er det
opdaget, at træet er
flækket, så det udgør
en fare for
omgivelserne. Det kan
bestemmes af
Menighedsrådet om
træet skal fældes. Det
er vedtaget, at træet
skal fældes. Der skal
der fyres professionelle
til opgaven. Der
indhentes tilbud.

Punkt 5:
Dræningsarbejde på
kirkegården

Finn uddeler materiale
på tilbud på
dræningsarbejde. P.
Moos er kommet med
det bedste og billigste
tilbud. Det er
godkendt. Arbejdet
påbegyndes snarest.

Punkt 6: Fotos i
konfirmandstuen?

Sophie lægger op til, at
alle
konfirmationsbilleder
skal sikres for brand og
tyveri. Der kan laves en
digital kopi af
billederne. Den digitale
kopi skal ligge to
forskellige steder. Der
stilles forslag om, at
alle billeder skal kunne
ses på en skærm. Det
skal besluttes om
hvilken løsning det skal
være. Poul Berg prøver
at undersøge, om han
kan affotografere dem.
Beslutning udskydes til
senere.

Punkt 7: Ændring af
dagsorden

Per foreslår, at alle
repræsentanterne
under punkt A – L
slettes. Der kan
indsendes et punkt til
formanden, som bliver
behandlet på mødet.
Der skal stadig være
plads til spontane
input, det vil der stadig
være mulighed for
under et sidste punkt.
Det er vedtaget.

Punkt 8: Nyt fra:
A: Formanden

Intet at berette

B: Præsterne

Præsterne foreslår, at
der nedsættes en ad
hoc musikgruppe
i.f.b.m en koncerter.
Der er en gruppe
bestående af Camilla,
Lis og Per til Marie
Koppel koncert, og til
Jens Rosendal der en
gruppe bestående af
Inger, Jette og Annette.
Der foreslås, at der skal
være et arrangement
for medarbejdere og
det kommende
menighedsråd. Gruppen
til at arrangere dette er
Lis, Per og Camilla. De
tager sig også af
overtagelse af det nye
MR. Logo med
brevpapir udsættes.

C: Kassereren

Intet at berette

D:Kontaktpersonen

Intet at berette

E: Kirkeværgen

Inger og Finn har været
til et møde vedr.
bevaringsværdige
gravstene. Kirken er
ansvarlig for
vedligeholdelse, så de
skal begrænses i antal.
Finn, Inger og Helen vil
udvælge forslag til de
sten der skal bevares.

F: Præstegårdsudvalg

Der vil i aften blive
taget stilling til
nedrivning af
sognegården, derefter
skal der indsendes en
ansøgning om
opbygning.
Der er en der gerne vil
købe ”Gåsehaven”. Den
kan købes kontant.

G: Medieudvalg

Intet at berette

H: Musikudvalg

Koncerter med kendte
navne er en god
omtale.

I: Kirke og
kirkegårdsudvalg

KV Konservering og
Nationalmuseet vil
komme med et tilbud
på konservering af
kalkmalerierne i kirken.

K:
Medarbejderrepræsenta
nt
L: Andre
Punkt 7: Eventuelt

Egen kører et
førstehjælpskursus, og
de har ledige pladser.
Personalet på
kirkegården ønsker at
deltage. Det er
godkendt.
Der er interesse for
bygningsdele fra
nedrivningen. Det tages
der stilling til senere.

Punkt 8:
Beslutningsprotokol
oplæses og underskrives
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