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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 8-2019.
Dato: 10. oktober 2019. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Henrik Lavdal, Lene Willumsen, Samuel Sandegaard Høeg
Indledning/afslutning: Pia
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Sognepræsternes punkt
• Fordeling af Høstoffer til godkendelse
Fordelingen godkendes
• Indsamlingsliste til godkendelse
Indsamlingslisten tages op på næste møde, hvortil der udarbejdes en model til rotation.
• I stedet for at præsteboligen har to internetforbindelser, undersøges muligheden for at
nedlægge den ene forbindelse. Morten undersøger prisforskellen og det tages med som
punkt på næste MR-møde.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
o Der blev budt velkommen til Finn Vestergaard, der afløser Orla Lyngholm
Nielsen i menighedsrådet.
o Foto-/infobog fra himmelske dage
o Regler vedr. MR-valg. Der er infomøde d. 17. feb. Der er orienteringsmøde d.
12. maj. Der er opstillingsmøde samt valg d. 15. sep.
o Databeskyttelselov – orientering om processen ved Karin.
o Husk at sende bon/kvitteringer til Marie umiddelbart efter køb.
• Evaluering af orienteringsmøde
God og fyldig orientering om kirkens arbejde.
• Ansøgning om at låne Christianshede Kirke til farsi-gudstjenester
Som udgangspunkt godkendes ansøgningen. Det aftales at de nærmere betingelser besluttes
i samråd med Lindvig.
• Pixiudgave - Gudstjeneste - spørgsmål side 8
Der afholdes en temaaften d. 5. marts 2020, hvor spørgsmålene om folkekirkens liturgi
gennemarbejdes.
• Julefrokost
Julefrokosten afholdes d. 13. dec. for personale og MR. Udvalget består af Marianne, Lone
og Karin.

4. Kasserens punkt
• Godkendelse af revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2018
Revisionsprotokollat gennemgået og godkendt med følgende bemærkninger:
o Alle bilag gennemgås og attesteres af kasserer, hvorved den manglende
funktionsadskillelse kontrolleres.
o På den baggrund har vi tillid til det nuværende, og der fortsættes efter samme
princip.

5. Medarbejderrepræsentantens punkt
• Afd. 5 på kirkegården i Bording er stort set beplantet. Der mangles kun træerne.
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• Omforandringen på Chr. Hede Kirkegård er stort set også færdiggjort.
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6. Kontaktpersonernes punkt
• Der undersøges priser for rengøring af orglet.
7. Kirkeværgernes punkt
Ingen yderligere bemærkninger
8. Nyt fra udvalgene
• Kirkegårdsudvalg
Ingen bemærkninger
• Diakoniudvalg
Der bliver solgt brugt konfirmationstøj i forbindelse med basaren i Ikast d. 6.7. november
• Lønudvalg
Ingen Bemærkninger
• Aktivitetsudvalg - referat om principper for Aktivitetsudvalget (Pia)
Principperne godkendes af MR.
• Internet og PR-udvalg
Ingen bemærkninger
• Sognemedhjælperudvalg
Ingen bemærkninger
• Kunstudvalg
Der undersøges om muligheden for at finde ny kunst. Der afholdes snarest møde.
• Kirkekaffe/børnepasning
Ingen bemærkninger
• MR-repræsentant i FDF
Ingen bemærkninger
• Frimesseudvalg
Først møde i næste uge – ingen bemærkninger
9. Eventuelt/bordet rundt
• Kan vi få afklaret mødedatoer for 2020 – Erling fremsender forslag snarest.

Næste møde: 13. november 2019

Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.

Pia Weile.

Henrik Lavdal.

Thomas Kruse Madsen.

Marianne Dalsgaard.

Lene Willumsen.

Finn Vestergaard.

Anette Pedersen.

Samuel Sandegaard Høeg.

Morten Meiner.
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