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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 1-2019.
Dato: 8. januar 2019. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Karin Troelsen & Samuel Sandegaard Hoeg
Indledning/afslutning ved Marianne

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes
2. Sognepræsternes punkt
- Der forespørges på ekstra værelse i præsteboligen. Der undersøges forskellige muligheder.
Forretningsudvalg og Morten mødes om løsningen.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
o Tilladelse til varmeanlæg i Chr. Hede kirke er godkendt.
• Forslag til honorar til menighedsrådsmedlemmer
o Honorarforslagene godkendes.
• Tvangssløjfning af gravsteder
o Processerne omkring sløjfning af gravsteder blev gennemgået og godkendt af MR.
Kun sten som er fundet bevaringsværdige af Herning Museum opbevares efter aftale
med provsten uden betaling.
• En anonym gave
o Gaven omhandler belysning af Chr. Hede Kirke og ønskes givet i anledningen af
kirkens 125 års jubilæum. Menighedsrådet takker glædeligt ja til gaven.
o Der er yderligere en gave til Chr. Hede Kirke, hvor MR skal fremkomme med ønsker.
Menighedsrådet takker også her glædeligt ja til gaven.
4. Medarbejderrepræsentantens punkt
- Intet nyt
5. Kassererens punkt
- Kort fremlæggelse af foreløbig årsafslutning for 2018.
6. Kontaktpersonens punkt
- Kirsten har forespurgt om kirkekoret kan deltage i Himmelske dage i Herning. Dette
godkendes.
7. Kirkeværgernes punkt
• Salmebøger
o Der er en del salmebøger der trænger til udskiftning. Det vedtages at der indkøbes 75
stk. nye salmebøger.
8. Nyt fra udvalgene
• Forberedelse til Christianshede kirkes 125års jubilæum
o Intet nyt
• Kirkegårdsudvalg
o Intet nyt
• Diakoniudvalg
o År-status er fremsendt pr. email og kommunen er rigtig glade for samarbejdet.
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• Lønudvalg
o Intet nyt
• Aktivitetsudvalg
o Intet nyt
• Internet og PR-udvalg
o Intet nyt
• Kunstudvalg
o Intet nyt
• Kirkekaffe/børnepasning
o Intet nyt
• MR-repræsentant i FDF
o Intet nyt
• Gudstjenesteudvalg
o De første frimesser er nu afholdt og har været en stor succes. Udvalget samler op på
erfaringer og justerer hvor der er behov.
• Frivillighedsaftensudvalg
o Det var en rigtig god aften. Mange gode tilbagemeldinger.
9. Eventuelt/bordet rundt

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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