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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 4-2018.
Dato: 10. april 2018. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Samuel Sandegaard Høeg, Lene Willumsen
Indledning/afslutning ved Anette.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendes
2. Sognepræsternes punkt
- I forhold til frimesser, så er der gang i at finde folk til de forskellige opgaver/teams. Der er
oprettet en facebook-gruppe, hvorfra man forsøger at koordinere og samle.
- Forårets friluftsgudstjeneste er i planlægningsfasen. Der er forslag om at bruge det grønne
område ved Bakken.
- Ønske om en guitar til Bording Kirke til ca. pris 5.000 kr. – dette bevilliges af MR.
3.Formandens punkt
 Indkommen post og øvrig orientering
o Info om brev fra bibelselskabet
o Invitation vedr. Kirke-til-kirke projekt
o Udkast til forbrugsopgørelse i præsteboligen
 Bakkevænget 2 (orientering)
o Der er stadig udestående omkring gulvene, men der er lavet aftale om udbedring i
sommerferien
o Fugerne er nu repareret
 Tag på Christianshede kirke (orientering)
o Der er gang i arbejdet.
 Kirkegårdsmur Christianshede (orientering)
o Provstiet har godkendt projektet og ansøgningen ligger nu til godkendelse i stiftet.
 Regnskabsinstruks til underskrift
o Instruksen blev underskrevet af MR og Poul sørger for underskrifter fra de øvrige
ansatte.
 Oversættelse i kirkerne (højtaler)
o Alle skal have mulighed for at få en god oplevelse af gudstjenesten. Derfor er der
behov for en løsning, så oversættelsen foregår uden for kirkerummet.
Der er monteret højtalere i dåbsrum og kor-rum i Bording Kirke. Her skal
oversættelse fremover foregå.
I Chr. Hede Kirke er der en højtalerløsning på vej i dåbsværelset eller våbenhuset og
her skal oversættelse fremover foregå, når løsningen er på plads.
o Efterfølgende udarbejdes skriftlig instruktion til de relevante oversættere, så det er
klart hvordan MR ønsker det foregår. Morten og Erling udarbejder forslag til
instruktion og senere godkendelse i MR.
 Tilbud på projektor til kirkehuset
o Inden vi går videre med indkøb af ny projektor, skal det undersøges om
udfordringerne kan løses ved indstilling af nuværende projektor.
 Ansøgning om støtte til kunstnerisk udsmykning og inventar af den nye hospitalskirke
Gødstrup.
o Der bevilliges 2000 kr.
 Konfirmation - telegrammer
o Hartvig står for modtagelse af telegrammer i Chr. Hede Kirke d. 22.04 kl. 9.00
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o Erling og Thomas står for modtagelse af telegrammer i Bording Kirke d. 22.04 kl.
11.00
o Erling og Karin står for modtagelse af telegrammer i Bording Kirke d. 29.04 kl. 10.00
 Rundstykker d. 13. maj
o Erling står for d. 13.05
o D. 10.06 er der forslag om rundstykker i forbindelse med gudstjenesten. Dette
arrangeres og Pia står for rundstykker.
4.Medarbejderrepræsentantens punkt
- Eigil har praktikant i 4 uger.
- Maja har fået andet arbejde og Mette er ansat i stedet.
5. Kassererens punkt
- Ingen bemærkninger
6.Kontaktpersonens punkt
- I forhold til mulig lockout, får de relevante medarbejdere besked via e-boks.
7.Kirkeværgernes punkt
- I Chr. Hede Kirke er der arrangeret en murer til små-reparationer inden konfirmation.
- Bordplade er monteret ved orgelet i Bording Kirke
- Ved trappen til kor-rummet i Bording Kirke monteres der en smal liste som ekstra gelænder.
8.Nyt fra udvalgene
 Forberedelse til Christianshede kirkes 125års jubilæum
o Menighedsrådet ønsker en helhedsløsning i forhold til Chr. Hede Kirke og nogle af
tiltagene udføres inden jubilæet og beslutning om yderlige tiltag udskydes til
umiddelbart efter jubilæet i september 2019
Hartvig tager forbehold for nævnte udskydelser.
o Beslutning om omfang af tiltag.
 Tag – besluttet og i gang
 Kirkegårdsmur – besluttet og ansøgning hos stiftet
 Maling af kirkerum (vægge) - besluttet
 Varmeanlæg – der er umiddelbart god økonomi i udskiftning. Besluttet at
arbejde videre med en løsning nu.
 Gulv – beslutning udskydes til senere tidspunkt
 Mosaik-vindue bag alteret – beslutning udskydes til senere tidspunkt
 Udendørsbelysning af kirken (spot på kirken) – beslutning udskydes til senere
tidspunkt
 Udsmykning af kirken – beslutning udskydes til senere tidspunkt
 Kirkegårdsudvalg
o Ingen bemærkninger
 Diakoniudvalg
o Der er fuld gang i kampagne om genbrug af konfirmationstøj
 Lønudvalg
o Ingen bemærkninger
 Aktivitetsudvalg
o Referat er rundsendt
 Internet- og PR-udvalg
o Ingen bemærkninger
 Kunstudvalg
o Ingen bemærkninger
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 Kirkekaffe/børnepasning
o Ingen bemærkninger
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9.Eventuelt/bordet rundt
- Menighedsrådsmødet d. 16.08 flyttes til d. 09.08 grundet byfest koncert i kirken.
- Der har været forespurgt på flere aktiviteter, som tidligere i påsken (påskemåltid og
påskeægs-jagt)
- Forespørgsel om trosbekendelse på skærmene til begravelser.

Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.

Pia Weile.

Henrik Lavdal.

Thomas Kruse Madsen.

Marianne Dalsgaard.

Hartvig Kviesgaard.

Anette Pedersen.

Morten Meiner.
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