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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 7-2019.
Dato: 5. september 2019. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Lene Willumsen, Orla Lyngholm Nielsen
Indledning/afslutning: Anette
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes
2. Sognepræsternes punkt
• I forbindelse med konfirmandlejren d. 11.-12. januar ønskes der hjælp til køkkenet m.m.
Karin, Erling, Marianne, Bent og Anette kan hjælpe.
• Bøgehækken i præstegården skal reetableres delvist efter tørken sidste år. Dette arrangeres.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
o Gennemgang af jubilæumshilsner i forbindelse med Chr. Hede Kirkes 125-års
jubilæum. Menighedsrådet takker mange gange for hilsnerne.
o Ansøgning fra Folkekirkens Dagligstue om del i høstofferet. Dette er muligt hvis
givere specifikt stiler gaven til Folkekirkens Dagligstue.
o Budgetsamråd d. 2. oktober, kl. 19.00 – alle menighedsrådsmedlemmer er
velkomne.
o Indvielse af den nye afdeling på Bording kirkegård. Dette arrangeres efter en
gudstjeneste i efteråret.
o Brev fra Felix Rejser vedr. menighedsrejser til Israel. Dette kan være inspiration
til menigheden?
• Brev fra Orla
Ønsket fra Orla om udtrædelse af menighedsrådet efterkommes. Erling indkalder suppleant.
• Orienteringsmøde d. 22. september (annoncering)
Der annonceres i Ikast Avis.
• Drøftelse af Databeskyttelseloven
Lone, Karin og Anna Grethe gennemgår hvordan vi opfylder Databeskyttelsesloven.
• Mini-konfirmand undervisning for børn med særlige behov
Menighedsrådet kan godt se udfordringen. Pia, Marianne og Bent undersøger det nærmere
sammen med Lone primo 2020.
• Annoncering af gudstjenester på Kærmindeparken
Det vedtages at der fremover annonceres i Ikast Avisen med gudstjenester på
Kærmindeparken.
4. Kasserens punkt
Der kan komme abonnement på MobilePay, men dette burde vi kunne undgå ved at søge om
fritagelse fra.
5. Medarbejderrepræsentanternes punkt
Der er ansat en ny medarbejder på kirkegården i perioden med gran-dækningen.
6. Kontaktpersonernes punkt
Kirsten har fået et børnekor op at stå på Bording Skole. Hvor der kommer op til 12 børn.
Hun melder koret til stævne i Ikast.
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7. Kirkeværgernes punkt
Ingen bemærkninger
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8. Nyt fra udvalgene
• Evaluering af Christianshede kirkes 125-års jubilæum
Særligt koncerten har der været meget positiv respons på. Der var noget for alle. Det har
været nogle rigtig gode dage.
• Kirkegårdsudvalg - godkendelse af referat
Referatet godkendes
• Diakoniudvalg
I forbindelse med konfirmationsshow i Bakkehuset, fremvises de brugte konfirmationstøj,
der er blevet indsamlet fra sidste år.
• Lønudvalg
Ingen bemærkninger
• Aktivitetsudvalg
Det er dejligt med de mange frivillige der hjælper til arrangementerne. Der kunne godt
bruges nogle flere hjælpere til at løfte borde og stole.
• Internet og PR-udvalg
Ingen bemærkninger
• Sognemedhjælperudvalg
Ingen bemærkninger
• Kunstudvalg
Ingen bemærkninger
• Kirkekaffe/børnepasning
Ingen bemærkninger
• MR-repræsentant i FDF
Ingen bemærkninger
• Frimesseudvalg (noter fra evaluering af fri-messer)
Der er indhentet tilbud på udbedring af kabelforbindelsen fra mixerpult til
mikrofoner/instrumenter. Derudover kan vi afprøve en digital mixer.
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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