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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 9-2019.
Dato: 13. november 2019. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Marianne (tilkommer senere)
Indledning/afslutning: Samuel
1. Godkendelse af dagsorden
Med tilføjelse af følgende punkter godkendes dagsordenen:
- Godkendelse af referat fra aktivitetsudvalg
- Opfølgning vedr. persondataforordning
2. Sognepræsternes punkt
• Internet i Præsteboligen
Det aftales at der skiftes fra kirkeministeriets forbindelse til fiberforbindelse. Efterfølgende
betaler præsten differencen i prisen.
• Anmodning om ekstra strømstik til overdækket terrasse
Dette godkendes – Morten sørger for at bestille elektriker
3. Formandens punkt
• Valg af formand
Erling genvælges som formand
• Valg af næstformand
Anette genvælges som næstformand
• Valg af kasserer
Henrik genvælges som kasserer
Marianne tiltræder mødet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af sekretær
Thomas genvælges som sekretær
Valg af kontaktpersoner
Karin vælges som kontaktperson og Bent som assistent
Valg af Kirkeværger
Bent genvælges som kirkeværge for begge kirker
Valg af bygningssagkyndig
Søren Nielsen genvælges
Indkommen post og øvrig orientering
o Brev vedr. tilmelding til vejkirker. Kirkerne tilmeldes ikke
Liste med mødedatoer
Datoerne godkendes
Ansøgning fra Cafe dagligstuen om tilskud
Brev fra Folkekirkens dagligstue, som ønsker økonomisk støtte. De er allerede blevet støttet
gennem høstoffer, men tildeles yderligere 1.000 kr. til julehjælp.
Cykelskur
Der kan findes midler til cykelskur i indeværende år. Dette igangsættes snarest.
Persondataforordning – opfølgning
Lone og Karin har gennemgået behovet for tiltag ifm. Persondataforordning. Dette blev
afrapporteret. MR bakker op om de forslag der blev fremlagt.
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4. Medarbejderrepræsentantens punkt
o I gang med grandækning
o Udfordringer med sætninger efter efterårets store nedbørsmængder
5. Kasserens Punkt
Budget 2020 til godkendelse
• Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 37970743, Budget 2020, Endelig
budget afleveret d. 28-10-2019 11:38
Budgettet godkendes
6. Kontaktpersonernes punkt
Der er fundet en løsning vedr. digitale salmetavler
7. Kirkeværgernes punkt
Der kommer snart tilbud på belysning i koret i Chr. Hede Kirke. Dette vedr. gaven som blev givet
ifm. Kirkens jubilæum.
8. Nyt fra udvalgene
• Kirkegårdsudvalg
Ingen bemærkninger
• Diakoniudvalg
o Der har været møde i udvalget, hvor man har samlet op på årets aktiviteter. Anette
uddybede de relevante punkter.
o Der skal arrangeres juledekorationer til de efterladte i det forgangne år.
• Lønudvalg
Ingen bemærkninger
• Aktivitetsudvalg – referat til godkendelse
Marianne fremlagde relevante punkter fra mødet. I forbindelse med Skt. Hans, skal der
aftales med FDF om det videre forløb. Lene medtager det til næste bestyrelsesmøde i
FDF. Referatet blev efterfølgende godkendt.
• Internet og PR-udvalg
Den deltidsansatte skribent ved Kirkesiden (Ikast-Avis) har sagt op. Der er derfor behov
for ansættelse af ny. Forslag modtages gerne.
• Kunstudvalg
Der forsøges at finde ny udstiller. Der afholdes møde i udvalget først i det nye år.
• Kirkekaffe/ børnepasning
Ingen bemærkninger
• MR-repræsentant i FDF
Ingen bemærkninger
• Frimesseudvalg
Der tilkommer snarest referat fra sidste møde.
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.

Finn Vestergaard.

Anette Pedersen.

Samuel Sandegaard Høeg.

Morten Meiner.
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