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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 9-2018.
Dato: 11. oktober 2018. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Pia Weile, Samuel Sandegaard Høeg, Lene Willumsen, Hartvig Kviesgaard
Indledning/afslutning ved Thomas.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
2. Sognepræsternes punkt
• Orientering om meditationsaftner ved Helle G. Olesen
Helle informerede om hvordan meditationsaftnerne har forløbet hidtil og tanker for hvordan
det kunne være udvikles fremadrettet.
MR beslutter at meditationsaftnerne fortsætter som hidtil, og at kirken annoncerer for
aftnerne som andre arrangementer.
• Hjælp til konfirmandlejr
Karin, Hartvig, Anne, Henrik hjælper til. Henrik inviterer til koordineringsmøde.
• Fordeling af høstoffer til godkendelse
Det fremsendte forslag til fordeling godkendes.
• Indsamlingsliste til godkendelse
Den fremsendte indsamlingsliste godkendes.
• Gudstjenestetider
Det besluttes at de sene gudstjenester ændres fra 10.15 til 10.30 som standard. Dette en følge
af indførsel af nadver ved de tidlige gudstjenester. Dette effektueres fra 1. søndag i advent
2018.
Karin tilgår
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
- Kirke til kirke – indsamling. Det besluttes at støtte volontør-arbejde.
- Nyt varmeanlæg til Chr. Kirke er anmodning sendt til stiftet.
- Status på projektet vedr. nyt dige i Chr. Kirke.
- Julefrokost – udvalget består af medarbejderne.
- Juledekorationer til efterladte ægtefæller i det seneste kirkeår. Bent og Morten
koordinerer.
- Ønske fra FDF om møde med repræsentanter fra MR. Bent, Morten, Erling og Lene
deltager.
• Brev fra Hartvig
Hartvig har ansøgt om orlov i 2 år fra kirkeårets start. Det bevilges og suppleant indkaldes.
• Skal der personale på når kirken lånes ud?
Det fastholdes at der som udgangspunkt skal være personale til stede, når kirken udlånes.
• Ansøgning fra FDF
Ansøgningen imødekommes ikke, men der henvises i stedet til høstofferet.
4. Medarbejderrepræsentantens punkt
Intet at bemærke
5. Kasserens Punkt
• Godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2017
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Kassereren gennemgik revisionsprotokollatet til årsregnskabet 2017. MR godkender
revisionsprotokollatet.
6. Kontaktpersonernes punkt
• Hjælp til rengøring – Gulvasker
MR godkender indkøb af gulvvasker fra Nilfisk til 14.499 kr.
• Kirsten forespørger til muligheden for at flytte børnekor op på skolen, hvis skolen vil være
med.
Dette godkendes af MR.
• Der efterspørges nye salmebøger, da mange er temmelig slidte. Dette punkt medtages i det
nye år.
7. Kirkeværgernes punkt.
• Dør i gangen ned til personalerummet ønskes
Døren forslås monteret i mellemgangen mellem personalerum og de øvrige kontorer. Der er
hjemtaget tilbud på døren på 14.068,75 kr. Dette godkendes af MR.
• Røgalarm
Der er hjemtaget forskellige tilbud, som skal overvejes til næste møde.
8.Nyt fra udvalgene
• Forberedelse til Christianshede kirkes 125års jubilæum.
o Der er opstået udfordringer ved sprøjtning for borebiller. I stedet besluttes at
træværket i dåbsværelset bliver udskiftet/udbedret. Eigil hjemtager tilbud fra
tømrer.
o Der indkommet to tilbud på maling af kirken. Det billigste tilbud fremsendes til
godkendelse i provstiet.
o Udskiftning af vinduerne i præsteværelset og toilet er igangsat.
• Kirkegårdsudvalg
Intet at bemærke
• Diakoniudvalg
Intet at bemærke
• Lønudvalg
Intet at bemærke
• Aktivitetsudvalg
Intet at bemærke
• Internet og PR-udvalg
Intet at bemærke
• Kunstudvalg
Intet at bemærke
• Kirkekaffe/ børnepasning (kirkekaffe efter luciaoptog d. 9. december)
Marianne sørger for det sammen med frivillige
• MR-repræsentant i FDF
Intet at bemærke
• Gudstjenesteudvalg
Det går fint og fremad
• Frivillighedsaftensudvalg
Intet at bemærke
9.Eventuelt/bordet rundt
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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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