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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 1-2020.
Dato: 9. januar 2020. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Lene Willumsen
Indledning/afslutning: Bent

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes
2. Sognepræsternes punkt
• Indsamlingsliste
Indsamlingslisten godkendes
• Julehjælp
Der mangles en procedure for hvordan det skal foregå. Høstofferudvalget udarbejder en
procedure for uddeling af julehjælp.
• Udluftning i korrummet
Der er udfordringer med varme i sommerhalvåret. Poul undersøger muligheden for
ventilation.
• Der har været stillet spørgsmål ved gudstjenestefrekvensen. Der har både være ytret for få
og for mange tjenester. Punktet medtages på næste møde.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
o Der har været øgede udgifter i forbindelse med diget i Chr. Hede Kirke. Disse har vi
fået lov at dække med overskuddet i forbindelse med forbedringer til jubilæet i Chr.
Hede.
o Personalehuset i Chr. Hede er på sigt ikke anvendelig. Derfor skal der igangsættes
projekt omkring udskiftning. Dette godkendes og Erling drøfter det videre forløb
med provstiet.
• Hjælp til rundstykker efter gudstjeneste d. 9. februar og 22. marts
d. 9. feb. Hjælper Bent og d. 22. marts hjælper Erling
• Forslag til honorar til menighedsrådsmedlemmer
Med få ændringer godkendes den fremsendte honorarliste
• Digital Mixer og tablet
Det besluttes at købe det fremlånte udstyr. Lyden er blevet rigtig god siden dette blev taget i
brug.
• Distriktsforeningen orientering v. Marianne
Marianne refererede fra sidste møde i Distriktsforeningen. Herunder bl.a. omkring den
overordnede diskussion som der om liturgien i Folkekirken. Det er vigtigt at blande sig i
debatten.
4. Kasserens punkt
• Kvartalsrapport til godkendelse
Kvartalsrapporten godkendes
Henrik orienterede om det første overslag for regnskabsåret 2019 som nyligt er fremsendt fra
Ikast Kirkekontor.
5. Medarbejderrepræsentantens punkt
Der er behov for at den nye afdeling på kirkegården i Bording bliver indviet snarest. D. 19. januar
foretages indvielsen efter gudstjenesten.
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6. Kontaktpersonernes punkt
Karin har som ny kontaktperson taget nogle indledende snakke med medarbejderne og har en god
fornemmelse af arbejdet.
7. Kirkeværgernes punkt
• Der er nogle af vinduerne i tårnet på Bording Kirke som er defekte. Alle på nær en enkel er
nu udbedret.
• Der er nu lys i koret i Chr. Hede Kirke. Lyset blev givet som gave i forbindelse med jubilæet.
8. Nyt fra udvalgene
• Kirkegårdsudvalg
Ingen bemærkninger
• Diakoniudvalg
Ingen bemærkninger
• Lønudvalg
Ingen bemærkninger
• Aktivitetsudvalg
Ingen bemærkninger
• Internet og PR-udvalg
Der er blevet ansat en ny journalist til kirkesiderne, Ikast Avis.
• Kunstudvalg
Der har været møde i kunstudvalget. Der forespørges nye kunstnere for udstilling i
kirkehuset. Hvis der er en udfordring med at finde udstillere, kunne en løsning være at købe
reproduktioner af kendte kunstværker.
• Kirkekaffe/børnepasning
Ingen bemærkninger
• MR-repræsentant i FDF – referat til godkendelse
Ingen bemærkninger
• Frimesseudvalg – referat til godkendelse
Marianne informerede om seneste udvalgsmøde.
9. Eventuelt/bordet rundt
Poul informerede om at der rundsendes en beredskabsplan med bla. instrukser ifm. Brand.

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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