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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 6-2019.
Dato: 8. august 2019. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Lene Willumsen, Samuel Sandegaard Høeg
Indledning/afslutning: Henrik
1. Godkendelse af dagsorden
Med tilføjelse af punkt omkring godkendelse af kvartalsrapporten, godkendes dagsordenen.
2. Sognepræsternes punkt
Ønske om en koordinator for besøgstjenesten. Der er behov for en, som kender sognet og mulige
besøgsvenner. Bent vil gerne supplere indtil der kan findes en fast koordinator. Erling og Bent
undersøger muligheder i sognet.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
o Brev fra Birgit Worm vedr. muligheden for fællesspisning i besøgstjenesten.
o Aflysning af budgetmødet d. 27. august.
o Ansøgning fra Vågetjenesten om 1.500 kr. fra hvert menighedsråd – dette
godkendes.
o Materialet som er omdelt vedr. gudstjenestens indhold, skal fungere som oplæg til
diskussion i menighedsrådene. Dette gøres på efterårets møder.
o Diget i Chr. Hede er færdiggjort.
• Orienteringsmøde den 22. september
På mødet skal der informeres om året, der er gået i sognet. Formand, kasserer og
aktivitetsudvalg informerer om de forskellige ting der er forgået i løbet af året. Karin, Pia
og Thomas står for mad og det praktiske.
4. Kassererens punkt
• Godkendelse af kvartalsrapport
Kvartalsrapporten godkendes
5. Medarbejderrepræsentantens punkt
• Lydanlæg
De nuværende lydsystemer fungerer ikke godt sammen i Bording kirke. Der er behov for at
få justeret de nuværende systemer så det fungerer. Herefter kan der evt. kigges på en større
udskiftning af lydanlægget.
Det besluttes at den nuværende leverandør af lyd skal tage fat i opgaven her og nu.
6. Kontaktpersonernes punkt
Der er gennemført MUS siden sidst. Generelt er medarbejderne godt tilfreds.
7. Kirkeværgernes punkt.
• Salmebøger til Kærmindeparken (25stk)
Menighedsrådet sponserer 25 stk. til Kærmindeparken.
• Tilbud på Cykelskur
Det besluttes af etablering af cykelskur udskydes til 2020
8. Nyt fra udvalgene
• Forberedelse til Christianshede kirkes 125-års jubilæum
Der er helt klar til jubilæet
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• Kirkegårdsudvalg
Gennemgang af referat fra sidste udvalgsmøde
• Diakoniudvalg
Intet nyt
• Lønudvalg
Intet nyt
• Aktivitetsudvalg
Intet nyt
• Internet og PR-udvalg
Intet nyt
• Sognemedhjælperudvalg
Intet nyt
• Kunstudvalg
Intet nyt
• Kirkekaffe/børnepasning.
Intet nyt
• MR-repræsentant i FDF
Intet nyt
• Gudstjenesteudvalg - evaluering af frimesser
Frimesserne blev evalueret efter forud fremsendt skema.
Der vil blive taget højde i fremtidig planlægning af gudstjenester, at en frimesse månedtlig
flyttes til eftermiddag, så der kommer flere traditionelle højmesser kl. 10.30. Ligeledes skal
særlige helligdage fordeles ligeligt mellem traditionel og frimesse.
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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