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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 6-2018.
Dato: 14. juni 2018. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Samuel og Anette
Forud for menighedsrådsmødet blev der afholdt kirkesyn ved begge kirker.
Indledning/afslutning ved Pia.

1. Godkendelse af dagsorden
- Med tilføjelse sognemedhjælperudvalg under pkt. 8 godkendes dagsordenen.
2. Sognepræsternes punkt
- Forespørgsel fra Hestlund om lovsangsband under altergang – godkendt.
- Vil MR dække evt. udgifter til flytning og rengøring i forbindelse med reparation af gulvet i
præsteboligen – godkendt at Morten holdes skadesløs.
- Morten ønsker et præsteboligudvalget – der indkaldes snarest.
3. Formandens punkt
 Indkommen post og øvrig orientering
o I forhold til den lille brug af kirkebilen har der været en snak med busselskabet.
Alternativ til kirkebilen er en taxa, og derved kan der spares nogle få hundrede
kroner, men der skal stadig bestilles kørsel dagen før, og inden gudstjenesten er slut.
En løsning kunne være frivillig kørselsordning, hvor de som ønsker kørsel skal
advisere inden, sådan at kørslen kan koordineres. Dette tager Erling videre.
o I forhold til dige-renoveringen ved Christianshede Kirke har provstiudvalget
godkendt at vi antager arkitekt, selvom beløbet minimalt overstiger den normale
udbudsaftale.
 Bakkevænget 2
o Læhegn bliver leveret i næste uge.
 Tag på Christianshede kirke (færdig)
o Taget er færdiggjort og afregnet.
 Opmåling af kirkegårde (orientering)
o Christianshede kirke fastholder næsten status quo på ca. 2.000 timer. Bording Kirke
stiger til ca. 4.500 timer.
 Computer til Christianshede kirke
o Der godkendes indkøb af ny pc til kirken.
 Trådløst præstetryk (til godkendelse)
o Det besluttes at installere ledningsforbundet tryk.
4. Medarbejderrepræsentantens punkt
- Tørken forårsager en del døde planter. Der må forventes ekstra omkostninger til
erstatningsplanter i efteråret.
5. Kassererens punkt
 Budget 2019 til godkendelse
- Budget 2019 gennemgået og godkendt med følgende stempel:
Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 37970743, Budget 2019, Bidrag
budget afleveret d. 08-06-2018 07:53
6. Kontaktpersonens punkt
 Ref. fra medarbejdermødet
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o Referatet blev gennemgået.
 Ansøgning fra organist om at komme på kursus – dette godkendes af MR.
 Der har været afholdt MUS
 Information vedr. APV
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7. Kirkeværgernes punkt
I forhold til Christianshede kirke ønskes der godkendelse af flere småting vedr. dagens kirkesyn –
disse godkendes.
8. Nyt fra udvalgene
 Forberedelse til Christianshede kirkes 125års jubilæum
o Der afholdes et møde umiddelbar efter sommerferien
 Kirkegårdsudvalg
o Intet nyt
 Diakoniudvalg
o Intet nyt
 Lønudvalg
o Intet nyt
 Aktivitetsudvalg
o Kort snak om entré-størrelse til Massoud-mødet i efteråret.
 Internet- og PR-udvalg
o Der har været en snak vedrørende den nye persondataforordning. Lone ønsker
klarhed over om hun kan udsende nyhedsbrev, uden at gøre yderligere. Dette
godkendes af MR.
MR forventer at stiftet kommer med udførlig vejledning til hvordan vi skal forholde
os. Thomas kontakter stiftet for opfølgning.
 Kunstudvalg
o Der er kommet nyt kunst op i kirkehuset af Maja-Lise Engelhardt.
 Kirkekaffe/børnepasning
o Intet nyt
 Sognemedhjælperudvalg
o Der har været møde med gennemgang af Lones nuværende og fremtidige aktiviteter.
o Frivillig aften skal snarest drøftes, så der kan udmeldes konkret tidspunkt m.m. Der
nedsættes udvalg på næste MR-møde.
9. Eventuelt/bordet rundt
- Indre Mission, Bording har forespurgt om de må lægge program i våbenhusene – alle
foreninger i sognet der arbejder ud fra kirkens arbejde er velkommen til at lægge
programmer i reolen i våbenhuset.

Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.

Pia Weile.

Henrik Lavdal.

Thomas Kruse Madsen.
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Marianne Dalsgaard.
Lene Willumsen.
Hartvig Kviesgaard.

Morten Meiner.
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