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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 10-2018.
Dato: 14. november 2018. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Hartvig (Orla deltager som suppleant)
Indledning/afslutning ved Samuel.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes
2. Sognepræsternes punkt
Intet at bemærke
3. Formandens punkt
• Orla Lyngholm Nielsen indtræder som suppleant i stedet for Hartvig Kviesgaard i
orlovsperioden.
• Valg af formand
Erling Østergaard genvælges til formand
• Valg af næstformand
Anette Pedersen vælges til næstformand
• Valg af kasserer
Henrik Lavdal genvælges til kasserer
• Valg af sekretær
Thomas Kruse Madsen genvælges til sekretær
• Valg af kontaktpersoner
Det besluttes at vedholde 2 kontaktpersoner. Kontaktpersonerne bliver Lene Willumsen og
Bent E. Hansen.
• Valg af Kirkeværger
Det besluttes at reducere fra 2 kirkeværger til 1 kirkeværge, som bliver Bent E. Hansen.
• Valg af bygningssagkyndig
Søren Nielsen genvælges.
• Øvrige udvalg fortsætter som hidtil med følgende ændringer: Orla indtræder i byggeudvalg
for Chr. Hede kirke; Morten indtræder i kunstudvalget; Samuel udtræder af
aktivitetsudvalget (erstattes ikke umiddelbart).
• Indkommen post og øvrig orientering
o Cafe dagligstuen spørger efter tilskud. De er på indsamlingslisten i løbet af
kirkeåret og derfor afslås et specifik tilskud.
o Møde vedr. kirkegårdsprojekt i Ikast.
o Orientering vedr. tag- og digeprojektet i Chr. Hede.
▪ Digeprojektet er godkendt i provstiet
• Børn under gudstjenesten
Der har været nogle episoder, hvor der har været meget uro fra børn under prædikenen.
Hvordan sørger vi for at der både er plads til børnene og mulighed for at fordybe sig i
prædikenen?
Forældre og børn har mulighed for at gå i våbenhuset eller på 1.sal i rummet bag orglet. Her
er der legesager og stadig mulighed for at høre prædikenen.
Det besluttes at fremstille en slide til skærmene, hvor det informeres om førnævnte
muligheder.
• Liste med mødedatoer
d. 15/1 og d. 6/2 falder sammen med andre kirkelige aktiviteter. Derfor rykkes møderne til d.
8/1 og 7/2. Ellers godkendes listen.
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• Rundstykker efter gudstjenester d. 3/2 og 3/3 – Erling og Anette tager disse dage.
4. Medarbejderrepræsentantens punkt
• Forsøg med grandækning på net. Dette skulle være arbejdsmiljømæssigt bedre.
5. Kassererens punkt
• Budget 2019 til godkendelse
Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 37970743, Budget 2019, Endelig
budget afleveret d. 31-10-2018 08:39
Gennemgået og godkendt.
• Kvartalsrapport for 3. kvartal til godkendelse
Kvartalsrapporten godkendes
• Gennemgang af provstiets kommentarer til revisionsprotokollat
6. Kontaktpersonens punkt
• Organisten søger om 10 timers ekstra undervisning i rytmisk musik i 2019.
Dette godkendes af MR.
• Der er indkøbt gulvvaskemaskine, som godkendt på sidste MR-møde.
7. Kirkeværgernes punkt
• Der vælges ikke at installere nye røgalarmer.
8. Nyt fra udvalgene
• Forberedelse til Christianshede kirkes 125års jubilæum
o Intet at bemærke
• Kirkegårdsudvalg
o Intet at bemærke
• Diakoniudvalg
o Intet at bemærke
• Lønudvalg
o Intet at bemærke
• Aktivitetsudvalg
o Ønske om udvalg til organisering af sognets indsats i forbindelse med ”Himmelske
dage” på Kr. Himmelfartsdag 2019.
Karin, Kirsten, Lone og Morten udgør udvalget. Evt. sammen med Ikast?
• Internet og PR-udvalg
o Intet at bemærke
• Kunstudvalg
o Intet at bemærke
• Kirkekaffe/ børnepasning
o Intet at bemærke
• MR-repræsentant i FDF
o Intet at bemærke
• Gudstjenesteudvalg
o Opstilling af AV-udstyr – hvordan organiseres det og hvem er ansvarlig? Der drøftes
konkret forslag til beslutning på senere MR-møde.
• Frivillighedsaftensudvalg
o Der er stort set styr på aftenens forløb. Der er et ønske om en ansvarlig for køkkenet –
Pia. Vi mødes til forberedelse kl. 16.00 d. 3. januar.
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.

Orla Lyngholm Nielsen

Anette Pedersen.

Samuel Sandegaard Høeg.

Morten Meiner.
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