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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 5-2018.
Dato: 16. maj 2018. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Poul Jensen, Thomas Kruse Madsen

Indledning/afslutning: Morten
Kaffe/brød: Lene

1. Godkendelse af dagorden
- Dagsordenen godkendt med en tilføjelse af punktet ”Godkendelse af kvartalsrapport” under
kassererens punkt.
2. Sognepræsternes punkt
- Der bliver spurgt til om det er et problem, at præsterne holder ferie de samme uger i
sommerferien. Menighedsrådet har ikke hørt noget.
- Der blev holdt minikonfirmandafslutning i går med et fyldt Kirkehus.
- Der ønskes en tænd-og-sluk knap på alteret og prædikestolen i Christianshede Kirke. Eigil
undersøger om det er muligt.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
- Der er en plads åben i Kirke-til-kirke-projektet, da Lindvig træder ud. Punktet sættes
på dagsordenen på næste møde.
- Dørene til præstekontorerne i Kirkehuset lydisoleres.
• Bakkevænget 2. indflytnings syn
- Manglerne fundet ved tilsynet udbedres.
• Tag på Christianshede kirke (orientering)
- Stilladset er taget ned. Der mangles ganske lidt. Det forventes færdigt inden Pinse.
• Kirkebil (orientering)
- Den nuværende ordning stoppes, når en ny frivillig ordning er på plads.
• Fastsættelse af dato informationsmøde i september.
- Mødet afholdes efter høstgudstjenesten den 16. september. Bent, Karin og Annette er
i udvalg ift. frokost.
4. Medarbejderrepræsentantens punkt
- Intet nyt.
5. Kassererens punkt
• Danske bank – renter. (Orientering)
- Som erhverv skal vi fremadrettet betale renter for at have penge i banken.
• Godkendelse af kvartalsrapport
- Kvartalsrapporten er godkendt.
6. Kontaktpersonens punkt
- Eigils internetforbindelse fungerer meget langsomt. Eigil undersøger mulighederne for
forbedring.
- Der er indbudt til medarbejdermøde for menighedsråd og medarbejdere tirsdag den 22/5.
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APV’en er under udførelse.

7. Kirkeværgernes punkt
- Kirkesynet den 14/6 begynder i Christianshede Kirke kl. 16
- Parkeringspladsen i Bording er tegnet op.
8. Nyt fra udvalgene
• Forberedelse til Christianshede kirkes 125års jubilæum
- Intet nyt.
• Kirkegårdsudvalg
- Intet nyt.
• Diakoniudvalget
- Intet nyt.
• Lønudvalg
- Intet nyt.
• Aktivitetsudvalget
- Der mangler en ansvarlig til sommerfesten fredag den 15/6. Erling tager den.
- Der mangler hjælp til Kirkeboden til Sankt Hans. Annette og Erling melder sig.
• Internet og PR-udvalg
- Intet nyt
• Kunstudvalg
- Eigil og Hartvig koordinerer næste ophængning.
• Kirkekaffe/ børnepasning
- Se referatet
- Vi afprøver kirkekaffe i kirkerummet frem for våbenhuset
9. Eventuelt/bordet rundt
- Ved gudstjenester med indsamlinger bliver menighedsrådsmedlemmer efter gudstjenesten
og tæller op sammen med betjeningen. Præsterne sørger for, at det indsamlede beløb sendes
til kirkens MobilePay 38557.

Erling Østergaard

Karin Troelsen

Bent E. Hansen

Pia Weile

Henrik Lavdal

Anette Pedersen

Marianne Dalsgaard

Lene Willumsen

Hartvig Kviesgaard

Samuel Sandegaard Høeg

Morten Meiner

