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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 3-2018.
Dato: 8. marts 2018. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Hartvig Kviesgaard (Finn Vestergaard supplerer), Pia Weile
Indledning/afslutning ved Bent.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes
2. Sognepræsternes punkt
 Samuel: er ved at undersøge muligheden for at få en anden internetforbindelse end TDC.
 Morten: billeder brugt i undervisning m.m. er beskyttet af rettigheder. Landsforeningen af
Menighedsråd har lavet en aftale med Vista omkring emnet. Der er dog rejst tvivl omkring
behovet for hvornår der er behov herfor.
 Morten: galleriskinner ønskes til præsteboligen. Det godkendes.
 Morten og Samuel kunne tænke sig at udvide lovsangsgudstjenesterne/frimessen til at være
en gang om måneden (nu 4 gange årligt). Umiddelbart skulle det starte efter sommerferien,
hvis muligt. Måske kan der oprettes teams (musik, sang, AV m.m.)? MR bakker op om
tiltaget og ønskes informeret løbende.
3. Formandens punkt
 Indkommen post og øvrig orientering
o Danmission takker for gaven
o Tværkulturel Center – ønsker vi fortsat abonnement? MR takker nej.
 Bakkevænget 2. (orientering)
o Malerarbejdet er færdiggjort, men der er udfordringer med lakeringen af gulvet.
Dette skal udbedres.
o Udvendigt bliver fugerne udbedret senere på året.
 Tag på Christianshede kirke (orientering)
o Arbejdet med tag er i gang og der er opstillet stillads.
 Kirkegårdsmur Christianshede (tilbud er på vej)
o Dahls Anlæg – Entreprenørarbejde’s tilbud vælges. Tilbudsprisen er 894.928,50 kr.
(inkl. Moms). Økonomisk er der budget til arbejdet (inklusiv en ansøgning på
500.000 kr. specifik til kirkegårdsmur + 327.000 kr. fra tidligere). Inden arbejdet
kan igangsættes kræves en godkendelse fra provstiet.
 Varme Christianshede Kirke (orientering)
o Der har været en energi-konsulent fra kirkeministeriet og han har set på
mulighederne for varmepumpeløsning i Christianshede Kirke. Han anbefaler en luftluft varmepumpeløsning, hvor luften blæses ind fra loftet og ned. Der indhentes
tilbud til videre behandling.
 Vågetjenesten søger tilskud 1000kr. (fra Christianshede Kirke) – godkendt
o Brev Birgit Worm vedr. palliation/aktiv dødshjælp. MR ønsker lidt uddybet
information vedr. henvendelsen. Marianne tager fat i Birgit.
4.Medarbejderrepræsentantens punkt
Ingen bemærkninger
5. Kassererens punkt
 Gennemgang af Regnskaber 2017 v. Regnskabsfører Marie Steffansen.
Årsregnskab 2017 Bording-Christianshede Sogne.
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Årsregnskab 2017 for Bording-Christianshede kirkekasse gennemgået og godkendt med følgende
stempel: ’Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 37970743, Regnskab 2017,
Afleveret d. 27-02-2018 11:07’
Ny revisor er valgt (PWC) og der skal underskrives ´Revisionsprotokollat vedrørende
ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering´.

6.Kontaktpersonens punkt
 Et ønske fra organisten om en arbejdes-bordplade ved orgel. Forventet prisleje – ca. 4.500
kr. MR godkender ansøgningen.
7.Kirkeværgernes punkt
Ingen bemærkninger
8.Nyt fra udvalgene
 Forberedelse til Christianshede kirkes 125års jubilæum
o Udover de tiltag der er i gang vedr. tag, dige, varmeanlæg og gulv, arbejdes der på
nogle forslag/oplæg til et vindue bag alteret.
På næste møde besluttes omfanget af tiltag.
 Kirkegårdsudvalg
o Intet at bemærke.
 Diakoniudvalg
o Intet at bemærke.
 Lønudvalg
o Intet at bemærke.
 Aktivitetsudvalg, referat kommer.
o Skt. Hans udvalget består nu af: Karin, Morten, Bent og Lene
 Internet og PR-udvalg
o Intet at bemærke.
 Kunstudvalg
o Nuværende kunst hentes i denne måned og Eigild har ny udstiller klar.
 Kirkekaffe/børnepasning
o Henrik udfordrer behovet for børnepasning (små børn). Der har i en del tid kun
været få børn der har deltaget. Måske man skulle overveje om det skal planlægges
som i dag eller skal opstå spontant, hvis behovet er der.
9.Eventuelt/bordet rundt





Thomas foreslår muligheden for team-udvikling. Det kan være en mulighed for det kirkeansatte
team?
Erling foreslår en ekskursion for MR og ansatte. Udvalget udgøres af Erling, Poul og Eigild, som
kommer med forslag til dato.
Erling gør opmærksom på at vi skal afholde et orienteringsmøde for menigheden. Det foreslås
afholdt efter en gudstjeneste i september.
Erling gør opmærksom på at der er møde d. 20. marts i kirkecenteret Ikast.

Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.
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Pia Weile.
Henrik Lavdal.
Thomas Kruse Madsen.

Marianne Dalsgaard.

Lene Willumsen.

Finn Vestergaard

Anette Pedersen.

Samuel Sandegaard Høeg.

Morten Meiner.
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