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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 7-2018.
Dato: 09. august 2018. Sted: Kirkehuset
Fraværende: ingen fraværende.
Indledning/afslutning ved Henrik.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes med tilføjelse af to punkter. Den ene er kvartalsrapport til godkendelse og
det andet er en tilføjelse af Gudstjenesteudvalg.
2. Sognepræsternes punkt
• Internetforbindelse bakkevænget 2.
Det besluttes at Morten undersøger muligheden for at udskifte TDC-forbindelsen med en
fiberforbindelse, uden meromkostninger.
• Lørdagsdåb
MR ønsker som udgangspunkt at dåb hører til under højmessen og derfor skal det
undersøges hvor vidt der er mulighed for frasige os lørdagsdåb. Dette undersøger Morten
med provsten.
Hvis vi skal imødekomme evt. ønsker om lørdagsdåb, foreslås det at fastsætte 4 lørdage
årligt (en pr. kvartal), hvor de som ønsker lørdagsdåb kan få det.
• Præsterne ønsker at tilføje bogen ”Mød Gud” (bl.a. indeholdende NT på hverdagsdansk) til
konfirmandundervisningen. Bogen koster ca. 60 kr.
Dette godkendes af MR.
• Helle Gottenborg Olesen, der gennem nogle år har afholdt meditationsaftner med jævne
mellemrum, vil høre om muligheden for at øge antallet af aftner?
Det besluttes at medtage punktet på næste MR-møde.
• Morten har mødt en Parkour-instruktør, der gerne vil være med til at holde et sådant
arrangement ud fra kirken. Kunne vi være interesseret?
Det kunne være en mulighed sammen med Hestlund Efterskole? MR har brug for lidt mere
information om hvordan det kirkelige kobles med et sådant arrangement.
Morten vender tilbage med mere information.
3.Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
o Møldrup Optagelseshjem vil gerne tages med i betragtning til høstoffer.
o I forhold til en løsning omkring kirkebil, er der ikke sket så meget mere.
o 22. august er der kirkegårdsvandring.
o 28. august er der budget-samrådsmøde.
o 16. september har MR informationsmøde om rådets arbejde. Dette afholdes efter
høstgudstjenesten.
• Forslag til fordeling af Høstgave indsamling.
Udkastet til høstgavekuvert 2018 godkendes, dog skal der tilføjes mobilepay-nummer.
• Bakkevænget 2. (aftale om hjælp til haven)
Der har været møde vedr. mulig hjælp i præstehaven og de aftalte punkter godkendes af MR.
• Brev fra provstiet kan ses på DAP 18/6 (et bilag vedlagt)
Anmodningen afvises i første omgang fra provstiets side, da der ikke er solidarisk betaling
for alle provstier.
• Tilbud fra Jysk Teknik på luft-luft varmeanlæg
Set i lyset af store udgifter ved re-investering af eksisterende el-varmeanlæg, vil det være en
rigtig god investering af installere luft-luft varmeanlæg i Christianshede Kirke. Det besluttes
at ansøge provstiet om budget til udskiftnig.
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• Tilbud på minilæsser til drøftelse og beslutning.
Ved afstemning besluttes det at indkøbe minilæser til Christianshede Kirkegård. Der gives
bemyndigelse til gravere og formanden til at foretage indkøbet efter gældende regler for
indkøb.
• Rundstykker den 19. august og 18. november
Erling tager d. 19. august og Marianne d. 18. november.
• Udvalg til at planlægning af aften for de frivillige.
Udvalget består af: Bent, Lone, Erling og Karin.

4.Medarbejderrepræsentantens punkt
• Poul informerer om rundsendte e-mail vedr. manglende hækklipning og udtørrede
planter grundet den pågående tørke.
• Poul ønsker at MR tager stilling til det aktuelle tema omkring sikring af gravsten.
Punktet tages op på næste MR-møde.
5.Kassererens punkt
• Godkendelse af kvartalsrapport
MR godkender kvartalsregnskabet
6.Kontaktpersonens punkt
• Der er ferietid og der skal bl.a. findes afløser til organisten
• Der skal findes nogle til at lave frugtsalat ifm. Høstgudstjenesten i Christianshede.
7.Kirkeværgernes punkt
• Der vandes en del på kirkegårdene lige nu
• I Christianshede er der sat gang i de punkter der blev identificeret ved kirkesynet i junimåned.
• I Bording er der monteret nye døre, men der udestår lidt endnu.
8.Nyt fra udvalgene
• Forberedelse til Christianshede kirkes 125års jubilæum.
o Der er et møde på vej.
• Kirkegårdsudvalg
o Intet nyt
• Diakoniudvalg
o Intet nyt
• Lønudvalg
o Intet nyt
• Aktivitetsudvalg
o Intet nyt
• Internet- og PR-udvalg
o Intet nyt
• Kunstudvalg
o Intet nyt
• Kirkekaffe/ børnepasning
o Intet nyt
• Gudstjenesteudvalg
o Der har været afholdt et første udvalgsmøde i juni.
Det vigtigste lige nu for udvalget er, at de nye ”frimesser” bliver afholdt 2 gange om
måneden. Sådan der kommer en god kontinuitet i gudstjenesterne, og at de vil kunne
fastholde nogle af de gudstjenestegæster, der vil prioritere sådanne gudstjenester.
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Der vil alle søndage, hvor der afholdes ”frimesser”, også være en traditionel
højmesse.
9.Eventuelt/bordet rundt

Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.

Pia Weile.

Henrik Lavdal.

Thomas Kruse Madsen.

Marianne Dalsgaard.

Lene Willumsen.

Hartvig Kviesgaard.

Anette Pedersen.

Samuel Sandegaard Høeg.

Morten Meiner.
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