Budget- og MR-møde i Nordborg Sognegård den 9. maj 2018 kl. 19.00
Referent: Lisbeth Simonsen
Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Inger Andersen,
Heidi Sørensen Freund, Lis Dybsø, Heidi Grandt, Lone Petersen, Poul Berg,
Stine Möglich Mathiasen og Finn Ernst
Afbud: Hanne Lund, Birthe Anna Tordrup
1: Budgetmøde, hvor vi gennemgår punkt for punkt og lægger alle tal ind i de berammede
felter. Selve færdiggørelsen og underskrift af budgettet vil foregå sammen med regnskabskontoret den 13. juni. (Frist 15. juni)
Ref.: Budgetforslag gennemgået, og Lis stiller spørgsmål til regnskabskontoret. Vedtages på
næste møde i juni.
2: Aftale omkring bilag 5 ansøgning til Sønderborg Provsti (frist medio juni).
Ref.: Bilag 5 ansøgningen begrundes af Heidi og Stine, og et budget beregnes og fremsendes
til provstiudvalget (gennem regnskabskontoret) med MRs godkendelse, med ansøgning om
tilsvarende permanent udvidelse af rammen.
3: Den nye datasikkerhedslov. Konsekvenser for navne i kirkeblad, sikring af dokumenter på
kordegne kontoret m.m.
Ref.: Kræver bl.a. accept af pårørende for at Kirkebladet og andre blade lovligt må offentliggøre oplysning om enkeltpersoner.
4: Om forandring af kirkegårdsmur og præstegårdshave (nye stakitter ved bl.a. terrasse).
Ref.: Provstesyn af præstegårdshave og garage. Havearkitekt møder i næste uge for at give
forslag til ugenert ophold i haven. Ansøgning om projekt til provstiudvalget til behandling
ultimo maj.
5: Status vedtægter for Sognegården
Ref.: Sognegårdsudvalget færdiggør opgaven.
6: Ophængning af konfirmandbilleder i Sognegården. Evt. scanning før ophængning.
Ref.: Der arbejdes med forslag til næste møde.
7: Høstgudstjeneste i Sognegårdshaven den 16. september.
Ref.: Der nikkes til en gudstjeneste i haven og aktivitetsudvalget planlægger arbejdet.
8: Ønske fra biskoppen om besøg, evt. ved en sognedag i oktober.
Ref.: Der sigtes mod et besøg, når der er kommet ro på med ny præst og mindre travlhed,
gerne maj 2019.
9. EVT. Der aftales roller i forbindelse med koncert 26.5.
Ref.: Der er god søgning til sogneudflugten, så alle interesserede må skynde sig.
10. Oplæsning af referater og underskrift af disse.

