Referat ved Nordborg Kirkes Menighedrådsmøde den 4. marts 2014 kl-19.00 i Nordborg Sognegård.
Til stede: Per Østergaard, Anne Margrethe Hvas, Erik Breum, Ejler Skjerning, Sophie Juel, Camilla S. Hansen, Helga Komischke, Sonjalil Paola
Carolina Ahrensberg, Lis Dybsø, Poul Christian Berg, Inger Andersen, Helen Sophie Hansen, en gæst. Afbud: Charlotte Lydia Grønkjær Grandt

Punkt
Punkt 1

Overskrift
Siden sidst

Punkt 2

Regnskab 4. kvartal 2013

Sag
Menighedsmødet 5. marts
2014
Kvartalsrapport 0101201331.13.2013: Resultat er
minus 304.700,48 kr.
.

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6
Punkt 7

Budget formål 2014

Sognegård? Hvem skal være
arkitekt? Skal vi beholde
ham vi har samarbejdet med
indtil nu ?

Bilag: Udtalelse fra kgl.
Bygningsinspektør Niels
Vium

Beslutning
Aftalt :Taler ved Menighedsmødet den 5. marts: Helle Blindbæk
Beslutning: se på personale normering 2007 og 2014/kirkegården.
Udvalgs budgettering skal foretages til 2014.
Udsendelse af kvartalsregnskabet, før MR mødet.
Løsning til bedre styring af regnskabet:
Regnskabs regulativ skal laves.
-Udvalgene skal hver lave et budget, der skal overholdes.
-Vi mangler at der er et budget for hvert udvalg.
-Budgetopfølgning hver 3 måned evt.
-Have 2014 budgettet på plads i nærmeste fremtid.
-Periodiser mere udførligt kvartalsrapporterne for større overskuelighed i
regnskabet.
Beslutning:
Søg evt. i provstiet for aktiviteter og nye tiltag- søges 2 gange i året.
-Have styr på driften og hvad vi har i beholdning at det stemmer overens/
budgetoverholdelse.
Benyt evt. mulighed for at søge om at få begrundet driftsforøgelse i 2015.
Der kan vælges arkitekt per 4 år- MR periode.
Rådføre sig med provstiudvalget om valg af arkitekt: Skriv forslag til
arkitekter til Provstiudvalget og hvordan vi agerer i denne sag (om vi skal
beholde arkitekt eller vi kan finde en anden i indeværende projektfase).
vi har betalt for tegninger- anden arkitekt burde kunne vælges.
Evt. rådføre os med landsforeningen af Menighedsrådets medlemmer.
Fremtidig budgettering i anlæg skal foregå på andet MR møde.

udgår
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Referat ved Nordborg Kirkes Menighedrådsmøde den 4. marts 2014 kl-19.00 i Nordborg Sognegård.
Punkt 8:

Sakristi
ombygning/renovering

Punkt 9:
a)
b)

Orientering:
MR formand
Sofie Juel:

Camilla Hansen:

c)

Kasserer

d)
e)

Kontaktperson
Kirkeværgen

f)
g)

Præstegårds udvalg
Medieudvalg

h)

Musikudvalget

i)
k)
l)
Punkt
10

Kirke og kirkegårds udvalg
Medarbejderrepræsentant
Andre
Eventuelt

Se bilag – Murermester
Steen Andersens tilbud: i alt
199.075,00 kr. Incl. Moms.

Med dette prisniveau, skal sakristi renoveringen lægges på budgettet
2015. Endvidere skal der findes et eller to tilbud mere for et bedre
overblik over prisniveauet for renovering. evt. med tegninger. Sonja
sørger for to tilbud mere. Evt. bilag sættes på dagsordenen.
Budgetønsker skal med til næste menighedsrådsmøde i april 2014.
-Intet
-Orientering af nydannet aktivitetsudvalg:
Fremlæggelse af referat.
Sofie sender referatet til MR medlemmer.
-Oksbøl Kirkes menigheds råd har accepteret tilbud fra Nordborgs
menighedsråd vedr. Hjemmeside udgifter samt løn til webmaster.
-Vi skal have lavet et budget for 2014 med alle vore aktivitete,r som vi
kan gennemgå.
Vi må arbejde på vores underskud over tid.
For eftertiden er det kasserer og det fælles regnskabskontor og ikke
nuværende regnskabsførende, der skal føre ordet vedr. regnskaberne på
MR møder. Udvalgene skal fremlægge det for MR, hvis der er
uregelmæssigheder i udvalgets eget budget.
-Organistsituation: Forlængelse af sygemelding på 2 uger til/med uge 12.
-Kirkeur: 3 tilbud på digital ringning kommer med på dagsorden næste
gang.
-Intet
-Nyt kirkeblad- godt modtaget. Ris og ros for det nye blad er taget til
efterretning i udvalget.
-Mandag den 12. maj kl 19.30. Danebod koret i Nordborg kirke.
Arrangeret. Entre 25 kr.
-Fastelavnsgudstjeneste og arrangement godt. Børneklub godt i gang.
-kirkegårdslederen skal med på it skrivebordet.
-Intet
Vedtægter skal ses efter. Særligt møde derfor.
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