Menighedsrådsmøde Nordborg Kirke
9. november 2017 kl. 1900
Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Poul Berg, Inger Andersen, Lis Dybsø, Heidi Grandt,
Birthe Anna Tordrup, Børge Movild, Finn Ernst, Hanne Lund og Heidi Sørensen Freund.
Dagsorden:
1.
Konstituering.
a.
Valg af formand. Per Østergaard énstemmigt valgt.
b.
Valg af næstformand. Lisbeth Simonsen énstemmigt valgt.
c.
Valg af kasserer. Lis Dybsø énstemmigt valgt.
d.
Valg af kontaktperson. Lis Dybsø énstemmigt valgt.
e.
Valg af kirkeværge. Inger Andersen énstemmigt valgt.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Valg til de forskellige udvalg.
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Valgt blev Poul Berg, Finn Ernst og Børge Movild.
Præste- og sognegårdsudvalg: Per Østergaard, Inger Andersen og Lisbeth Simonsen.
Medieudvalg: Heidi Sørensen Freund, Hanne Lund, Poul Berg og Inger Andersen.
Aktivitetsudvalg: Poul Berg, Heidi Grandt, Heidi S. Freund, Hanne Lund og Stine Möglich.
Samarbejdsudvalg: Lisbeth Simonsen og Birthe Anna Tordrup.
Underskriftsbemyndiget: Per Østergaard og Lis Dybsø.
Arbejdspladsvurdering: Inger Andersen
Musikudvalg: Lisbeth Simonsen, Stine Möglich, Hanne Lund og Heidi Sørensen Freund.
Valgbestyrelse: Per Østergaard, Inger Andersen og Poul Berg.
Bygningssagkyndig: Morten Hørlyck.

3.

Siden sidst: Arbejdet på sognegården skrider raskt frem. Der er blevet plantet træer og buske
i de to haver. Resten vil, hvis vejret tillader det, blive plantet i december.
Granlægningen på kirkegården skrider godt fremad.
Valget til provstiet må gå om, da biskoppen har annulleret valget på grund af fejlannoncering.
Udenomsarbejdet ved sognegården gik i gang den 6. november.
Møblementet til sognegården bliver leveret den 13. december.
Kirken bliver lukket fra mandag den 26. januar og 6 uger frem.

4.

Regnskabsgennemgang: Der er et lille underskud på 128.000 kr. Pengene er brugt på at
reparere vinduer i præstegården. Der søges om 108.000 kr. i provstiet.
Regnskabet er godkendt.

5.

Hvordan skal kapellet fungere under kirkelukningen. (Bedemænd).
Bedemændene har ikke nøgle til kapellet i Oksbøl, så de spørger, om de skal køre kisten til
kapellet i Nordborg i lukningsperioden eller direkte til Oksbøl, hvor handlingen skal finde
sted. Per og Finn giver besked herom til bedemændene.

6.

Besigtigelse af flygel til sognegården.
Stine Möglich, Lisbeth og Hans Simonsen tager til Gram den 20. november for at besigtige
et flygel, der koster 55.000 kr.

7.

Dobbeltsignering. Det fælles regnskabskontor anbefaler dobbeltsignering ved betalinger i
banken, således at vi kan efterkomme revisionens bemærkninger. DFR undersøger, hvad en
underslæbsforsikring koster. Det besluttes, at vi indfører dobbeltsignering.

8.

Omdeling af kirkebladet.
Postvæsenet ophører med bladomdeling pr. 31. december.
Man har anbefalet os at tage kontakt til FK DISTRIBUTION eller finde privatpersoner.
Poul har allerede været i kontakt med FK, og vi vælger at bruge dette firma.

9.

Dato for menighedsmøde.
Vi vælger at afholde menighedsmødet den 22. marts kl. 1900.

10.

Tømning af værelse i præstegården til sognegården.
Ting fra den gamle konfirmandstue blev midlertidigt oplagret i præstegården med Heidis
velvilje, men hun skal bruge pladsen nu i julen.
Lis Dybsø, Per Østergaard og Poul Berg vil være med i tømningen, hvor der også skal ske
en kritisk gennemgang og bortsortering.

11.

Eventuelt:
Samarbejdsudvalget skal beslutte, om der skal være et fælles samarbejde mellem
kirkegårdene de fem sogne imellem.
Heidi G efterspørger gelænder til den nye trappe til kirkegården. Det bliver sat op til vinter.
Lisbeth har fået et spørgsmål, om der bliver en koncert med Nordals-koret og Nordborg
Amatørorkester. Lis tager kontakt til dem.
Lion-strik har efterspurgt omtale i kirkebladet. Ved bladets udkomst erfarede man, at de
stadig var med i kalenderspalten, hvilket de er tilfredse med.
Danfoss orkestret spiller gratis i kirken den 5. december, og der er kaffebord efter koncerten.
Den 27. januar vil Heidi Freund gerne anvende sognegården til et arrangement med
konfirmanderne.
Poul Berg minder om, at vi stadig skal være opmærksomme på mobning - med reference til
biskoppens opfordring på landemodet.
Fremover skal man bestille kirkebil fredag inden søndagsgudstjenesten

