Regnskabs- og MR-møde den 14. marts 2018 kl. 19.00
i Nordborg Sognegård, Tontoft 3A.
19.10 Regnskabskontoret (Ketty + Odin) kommer og gennemgår regnskabet for 2017
20.10 Kaffe/brød-pause – tak til Ketty og Odin.
Regnskabet gennemgået og godkendt.
1: Siden sidst
Vi har fået installeret det nye varmeanlæg i kirken.
Der er blevet malet og repareret, hvad der repareres skulle. Kirkegårdspersonalet har givet en
kraftig hånd med ved rengøringen.
Flytning fra Sydbank til Arbejdernes Landsbank vil hurtigt være en realitet, da alle papirer
nu er underskrevet, så det er bare at vente på, hvor hurtigt Sydbank reagerer.
Der er igen med stor hjælp fra kirkegårdspersonalet ryddet op på organist- og kirketjenerkontoret. Tak for det. Jeg har bestilt opsamlingsbakker for montage under P.C.-borde til kabler.
Lisbeth, Lis og Per har været i Helgas dødsbo for at se på, hvad der skal ske med dette.
Vi gennemgår vores planer under punkt 3.
2: Hjælp til møder. Vi vil gerne have en plan for, hvilke møder, foredrag, sangaftener, der er
de næste 2 måneder, så vi ved hvert M.R.-møde kan lave en plan, så alle på skift kan påtage
sig et lille job. v. Heidi F.
Dette fandt man en løsning for.
3: Vi har arvet alt fra Helga Komischke. Sammen med advokat Thorbjørn Philipsen, Sønderborg, skal vi få afviklet alt Helgas jordiske gods. Der er mange kontanter. Jeg har solgt
bilen og sølvtøjet efter vurdering, og så er der et andelshus, som Home er bemyndiget til at
sælge til højeste pris inden for en overskuelig tid. Derudover er der meget løsøre. Vi har talt
om auktion/loppemarked
Alle lover hjælp til tømning af hus og salg af diverse ting.
4: Solist til påske? Junior Ferreira. Violin. v. Stine
Juniors deltagelse er godkendt, og prisen ligger inden for budgettet.
Langfredag spiller organisten også på cello.
5: Koncert med Bremen ungdomsorkester den 23. marts kl. 19.00
Annonce i avisen? - Stine laver plakater. Hjælp med pausekaffe ønskes. v. Stine
Der skal annonceres, plakater omdeles og opsættes, billede heraf på Face Book
6: EVT
Det skal undersøges, hvorfor der fornemmes træk i forbindelse med ventilationen i Sognegården
7: Referater underskrives
8: Lukket møde (Kun MR + præster)

