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BESLUTNINGSPROTOKOL

Punkt 1: Siden sidst.

Indvielsen af sognegården kan man vel godt
tillade sig som MR at være stolt af, så stort
fremmøde som vi kunne klare, brød og kaffe
nok, og en meget god underholdning.
Vi er nu også i gang med renoveringen af
varmesystemet i kirken, og alt går så præcis som
den lille sekundviser.
Der har været store problemer med
alarmsystemet, dog ikke fra vores grupper, men
de 2 andre, så vi skal være påpasselige, da den
er meget nøjeregnende.
Vi er ved at få de sidste regninger i hus på
sognegården og vi skal nok regne med havregrød
et års tid (måske med rosiner), men det smager
da også godt.
Vi er i gang med at skifte fra Sydbank til
Arbejdernes Landsbank (det tager lidt tid).
De fortabte tegninger af kirkegelænderet til
trappen på kirkegården er fundet i stiftet.
Undskyldning er givet.
Helga Komischke har testamenteret sin arv til
menighedsrådet. Beløbet er øremærket til
renovering af altertavlen.

Punkt 2:Kassereren
Der er ikke sket nogen ændringer siden sidste
informerer om det, der MR møde. Underskuddet er dog reduceret en
er tilgængeligt fra 2017 smule på grund af en bevilling fra provstiet til
reparation af vinduer i præstegården.

Punkt 3: Fortsættelse
af babysalmesang ved
Stine Möglich. Stine
bliver tilbudt kursus og
oplæring af hvad der er
muligt. Overtagelse af
indkøbte rekvisitter til
formålet.

Menighedsrådet har besluttet at fortsætte med
babysalmesang. Stine overtager det, men
Annette hjælper med at starte op.
Stine skal på kursus i babysalmesang.

Punkt 4:
Det er god ide at samle pigerne til en
Korpigeweekend i
korweekend, men pengene til arrangementet
sognegården lørdag den skal tages fra det samlede beløb til koret.
14. april og søndag den
15. april, hvor pigerne
skal medvirke i både
Oksbøl og Nordborg
kirke til
gudstjenesterne.
Oksbøl betaler for
pigerne ved
gudstjenesten i Oksbøl.
Traktement: madpakke,
Stines hjemmebagte
morgenbrød og
sodavand.
Punkt 5: T-shirt til
korpigerne

Der må indkøbes T-shirt til korpigerne, men de
skal forblive i kirken.
Finn foreslår, at vi søger om tilskud fra
menighedsrådsbladet, hvor der er et logo på.
Per undersøger om det kan lade sig gøre.

Punkt 6: Indsamling den
11. marts. Folkekirkens
Nødhjælp.
Konfirmander samler
ind, hvem hjælper? Evt.
organiseret ved Birgitte
Romme.

Det forventes at konfirmanderne deltager i
indsamlingen. Det er Birgitte Romme der står for
indsamlingen. Per hjælper til på dagen. Inger
bager boller. Der kommer også en fra MR i
Oksbøl og hjælper til.

Punkt 7: Indkøb af ”100
salmer” og
”Kirkesangbogen” x 4 +
node hæfte til begge, i
alt 2644 kr.

Stine søger om at indkøbe sangbøgerne. Beløbet
må fordeles forholdsmæssigt mellem begge
sogne. Det er godkendt fra Nordborg, og tages
op igen når Oksbøl har drøftet det.

Punkt 8:
Pinsegudstjeneste i
Nygård, Nørreskoven,
den 21. maj, 2.
pinsedag. Musiklydmand-kaffe-kage. Vi
har ansvaret i år.

Birthe Anna og Per vil gerne hjælpe med det
praktiske på dagen. Der tages kontakt til nogle
personer om de vil bage til arrangementet.

Punkt 9: Hvem gør hvad Der er mødepligt for MR medlemmer. Inger
til menighedsaften den bager kage. Det annonceres på kirkesiden i
22. marts?
ugeavisen, det sørger Poul for. Per, Poul og Finn
sætter borde op, og dækker bord.
Punkt 10 A: EVT.
Det specifikke ønske skal tages op på et MR
Musikledsagelse ved
møde, hvor der tages stilling til det.
højtider. Rådet siger ja,
hvis der er plads i
budgettet.
Punkt 10 B: Mandskoret Det må de gerne. Datoer findes.
vil gerne synge i kirken
Punkt 10 C: Gospel
Det er godkendt.
koret og mandskoret vil
gerne synge i kirken
den 15/5 2018.
Punkt 10 D: Deadline er Det skal respekteres, at der er en deadline på
sidste chance for at få kirkebladet.
noget med i kirkebladet
(dødsannoncer dog
indtil trykning) kan ikke
diskuteres.

Punkt 10 E: EVT

Karavanen fra Folkekirkens Nødhjælp besøger
Nordborg sogn den 27. februar. Der skal serveres
mad, og der er brug for hjælp til
arrangementet. Ingers mand Poul laver mad og
de hjælper Heidi.

Punkt 11: Referater
underskrives
Punkt 12: Lukket møde
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