Referat af Menighedsrådsmødet i Nordborg Kirke den 1. april 2014. Afbud: sognepræst Sophie Juel.
Til stede: Per Østergaard, Camilla S. Hansen, Helga Komischke, Sonjalil Paola Carolina Ahrensberg, Lis Dybsø, Poul Christian Berg, Inger Andersen,
Helen Sophie Hansen, Charlotte Lydia Grønkjær Grandt; Finn Nicolaisen Ernst. Rettelse i forhold til det gamle referat: Kirkegårdsleder Finn var med til
mødet sidste gang.
Pkt Overskrift
Sag
Afgørelse
1. Siden sidst
Helga orienterer: Folkekirkens Nødhjælps
indsamling 2014. Samlet resultat: ca.13000 kr.
2. Afløser af Anette Lorenzen,
Afløsning fra andre steder i pastoratet?
Det er besluttet på tidligere MR møde, at der skal være
ved fri dage
afløser ved begravelser og andre kirkelige handlinger og
ellers må menighedsrådsmedlemmer eller kormedlemmer
sige ind-udgangsbøn. Annettes fridage koordineres med
kontaktpersonen, så der kan findes afløser i god tid.
3. Sognegårds arkitekt. Hvad skal Menighedsrådet føler der er stilstand i
Per går til Landforeningen af Menighedsråds
der ske med projektet?
projektet. Hvad gør Menighedsrådet for at
medlemmernes advokat for rådgivning om sagsforløb.
løse situationen?
4. Mini sognedagen den 25. maj
Arbejdsopgaver: Prædikant
Per finder mulige prædikanter til gudstjenesten
kl.
projektor
Projektor: Finn
borddækning
Borddækning: Poul og Per
Foredragsholder
Foredragsholder: Eigil Skov om 1864
Forplejning:
Forplejning: Kirkefrokost og eftermiddagskaffen: Charlotte
Blomster
Blomster: Inger
Tilmeldinger:
Tilmeldinger: Helga
Oprydning:
Oprydning: Alle, for hvem det er muligt.
5. Ekstrabetaling for nedsættelse Der er forskellige takster på de forskellige
Prisbeslutning: 1000 kr. per urnenedsættelse efter alm.
af urner efter arbejdstid
kirkegårde på Nordals.
arbejdstid for kirkegårdspersonalet.
Finn oplyser om kirkegårdspersonalets
arbejdstider, hvor det bliver for sent at udføre
urnenedsættelser (det koster, at hente en på
arbejde til det- derfor burde det koste):
Efter 15.30 Man- torsdag, samt koste om
fredagen efter kl. 13, om lørdagen efter kl.
9.00. Søndag ingen mulighed.
6.
Ansøgning til ”maskinpuljen” i Ønske om Egholm Park Ranger fra forhandler
Finn laver en beskrivelse af ønske og sender den ind til
provstiet
Hans Holm Maskinforretning a/s – Tinglev. Se
Provsti udvalgets maskinpulje (samarbejder med Helga om
bilag.
dette)

7.

A) Formanden

b) Sognepræsterne
c) Kasseren
d) kontaktperson

e) Kirkeværgen

f) Præstegårdsudvalget
G) medieudvalg
H) Musikudvalget
I)Kirke og kirkegårdsudvalg
J) Børneklub
K) Medarbejder repræsentant

L) Andre
8.

Eventuelt

Orientering: Vandur opsættes på kirkegården.
Køb næsten i orden samt montering heraf ved
Erik Jensen.
Intet
Orientering: Regnskab 2013 skulle være blevet
afleveret i dag kl. 10. Det har MR tiltro til.
Kontaktpersonen har jævnligt samtaler med
organisten om sygemeldingen.
Orientering mht. kirkegårdspersonalet.
Tilbud på sakristiet. Se bilag.

Kontakt med organist ang. Aftale om fastlægning af
tidspunkt for at komme tilbage til arbejdet.
Kirkegårdsudvalget skal holde et ekstraordineret møde og
komme med forslag til MR næste gang. Der skal søges om
penge i provstiet inden d.1. maj til dette projekt. Dette
gøres på anslået værdi. Kirkegårdsudvalget søger.

Handicap toilettet: bliver færdigt; Mangler en
handicapvenlig dør- tilbud er indhentet.

Tilbud vedtaget.

Klokketilbud: Se bilag

Der skal søges 150.000 kr. hos Provstiudvalget til
klokkeanlægget i Nordborg Kirke. Inden 1. maj søger
kirkegårdsudvalget.

Strømbesparende elpærer: se tilbud

Camilla kontakter Project Zero.
Fremover nævnes kirkebilens tider i kirkebladet.

Intet
Intet
Orientering: Kører som det skal
Orientering:Roald kommet tilbage. Ansat fra
1. april til 30. november 2014. Johnny kommet
tilbage som praktikant i 3 måneder.
Orientering: Henvendelse fra Oksbøl
sognebarn- skulle være havnet hos Oksbøl.
Intet

