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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 3-2020.
Dato: 11. marts 2020. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Thomas Kruse Madsen, Pia Weile, Morten Meiner
Indledning/afslutning: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Kasserens punkt
• Gennemgang af Årsregnskabet 2019 v. Regnskabsfører Marie Steffansen
• Årsregnskabet 2019 Bording-Christianshede sogne til godkendelse
Stempel Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd, CVR-NR. 37970743
Regnskab 2019 Afleveret d. 24-02-2020 15:07
Regnskabet er godkendt.
Orientering om budgetønsker.
Det er vedtaget at beløb der ved indsamlinger sendes via Mobil Pay, er det gældende at de går til det
der var indsamlet til om søndagen frem til efterfølgende lørdag.

3. Sognepræsternes punkt
Morten var fraværende.
Der drøftes retningslinjer vedr. corona virus.
Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der anvendes engangsbægre til nadver. Der anbefales at holde
afstand på kirkebænkene og i kø til nadver.
Der forventes at komme noget fra Viborg Stift en af de nærmeste dage.
Den 22.3 rundstykker bliver aflyst
Da vi hører der er nye tiltag på vej, følger vi udviklingen og forretnings udvalget træffer nødvendige
beslutninger
4. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
Der ansøges om dækning for konsulent bistand til personalet af personalemidler
Mødet med konsulenten er udsat.
Der står i DAP en, at Erling Østergaard er valgformand
Der skal bruges 7 medlemmer fra Bording og 3 fra Christianshede til menighedsrådet.
Der åbnes for indtastning i valgsystemet 15 april og 1 maj skal det være indtastet.
Vi fastholder datoen den 12 maj kl 19 til orienteringsmøde, det betyder vi kun har en præst til rådighed.
Provstiet står for annoncering vi skal blot indsende dato og tid for afholdelse af informationsmødet og til
valg mødet i september.
Valgbestyrelsen er forretnings udvalget.

• Ansøgning fra Folkekirkens Vågetjeneste
Der bevilliges 1500 kr til vågetjenesten.
Forberedelser til menighedsrådsvalget
Der står i DAP en, at Erling Østergaard er valgformand
Der skal bruges 7 medlemmer fra Bording og 3 fra Christianshede til menighedsrådet.
Der åbnes for indtastning i valgsystemet 15 april og 1 maj skal det være indtastet.
Vi fastholder datoen den 12 maj kl 19 til orienteringsmøde, det betyder vi kun har en præst til rådighed
Provstiet står for annoncering vi skal blot indsende dato og tid for afholdelse af informationsmødet og til
valg mødet i september.
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Overvej at blive kandidat til menighedsrådet til valgforsamlingen den 15.9
•

Valgbestyrelse bliver forretningsudvalget

5. Medarbejderrepræsentantens punkt
Der var ikke ryddet op efter frimessen i søndags.
Der følges op på, at der laves en arbejdsbeskrivelse af hvad der skal ryddes op.
På grund af sygemelding, er der et firma der klipper hække på Bording kirkegård.

6. Kontaktpersonernes punkt
Der blev orienteret om diverse aftaler.
Lone prøver at lave sang der er målrettet 1-3 årige.
Der har været møde vedr. ” sårbare” mini konfirmander og der er aftalt at indkalde forældrene til et
dialogmøde
7. Kirkeværgernes punkt.
• Giver af jord til kirken, en plade på gravsten.
Det er vedtaget tidligere at stenen skal bevares for altid på hans grav, så det kan være en god ide med
en forklaring på hvorfor den står der.
Det vedtages at sætte en plade på.

8. Nyt fra udvalgene
• Byggeudvalg
Vi har modtaget tegninger og prisoverslag til nye faciliteter til medarbejderne på Christianshede
kirkegård.
Det er nødvendigt da det nuværende ikke er tidsvarende. De sendes videre som ansøgning til
provstiet.
• Kirkegårdsudvalg, intet nyt
• Diakoniudvalg, intet nyt
• Lønudvalg, intet nyt
• Aktivitetsudvalg. Karin viser indbydelser til Tapas og tænkepauser.
• Internet og PR-udvalg - referat er udsendigt
• Sognemedhjælperudvalg, intet nyt
• Kunstudvalg, intet nyt
• Kirkekaffe/børnepasning, intet nyt
• MR-repræsentant i FDF, der bliver møde mellem aktivitetsudvalg
• Frimesseudvalg
9. Eventuelt/bordet rundt
Forslag om at der på dagsordenen af og til er et punkt om kirkelivet, et mere fremadrette punkt..

Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.

Pia Weile.

Henrik Lavdal.

Thomas Kruse Madsen.
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Marianne Dalsgaard.

Lene Willumsen.

Finn Vestergaard.

Anette Pedersen.

Samuel Sandegaard Høeg.

Morten Meiner.
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