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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 4-2020.
Dato: 11. juni 2020. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Lene Willumsen & Marianne Dalsgaard
Indledning/afslutning: Morten
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes
2. Sognepræsternes punkt
- Konfirmandlejren afholdes 9.-10. januar. Hjælp modtages gerne.
- Information vedr. afholdelse af gudstjenester i Covid-19 tiden.
- Ønske om abonnement på Udfordringen. Dette godkendes.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
o Der har været en række aflysninger.
o Der har været ansøgning om tilskud til Møltrup Optagelseshjem. De tilgodeses i forvejen
med en indsamling i løbet af kirkeåret. Dette anses som tilstrækkeligt.
• Forberedelser til Menighedsrådsvalget (Orienteringsmøde d. 18. august)
o Fordeling af opgaver til mødet. Der skal informeres omkring de forskellige aktiviteter der er
foregået i perioden: aktiviteter, personaleaktiviteter, økonomi.
• Provst Poul Erik Knudsen præsenterer tanker om Samuels afløser
Provsten præsenterede tanker og muligheder i forbindelse ansættelse af en afløser for Samuel. Fra
1. august er der ansat en vikar, Daniel Henoch Rasmussen indtil en ny præst bliver ansat i en ny
konstellation.
4. Kasserens punkt
• Kvartalsrapport 1. kvartal til godkendelse
Kassereren fremlagde kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten blev godkendt.
• Budget 2021 til godkendelse
Budget 2021 gennemgået og godkendt med følgende Stempel:
Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 37970743, Budget 2021, Bidrag budget
afleveret d. 04-6-2020 11:21
5. Medarbejderrepræsentantens punkt
Generel information
6. Kontaktpersonernes punkt
- Kontaktpersonen informerede om forløbet med hjemsendelse og genopstart i forbindelse med Covid19.
- Medarbejdermøde og MUS er rykket til efter sommerferien, hvilket møder opbakning fra
medarbejderne.
- Info vedr. kommende medarbejderjubilæum.
- Info vedr. tiltag for at sikre at der ikke bliver overskredet maksimal tilladte antal kirkegængere til
gudstjenester.
7. Kirkeværgernes punkt.
- Der er opstillet plantekummer på P-pladsen ved Bording Kirke.
- Kirkesynet er udsat fra juni til august-mødet.
8. Nyt fra udvalgene
• Byggeudvalg
◦ I forbindelse med nyt medarbejderhus i Chr. Hede, er der godkendt en rådgiveraftale.
• Kirkegårdsudvalg
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o Intet nyt
Diakoniudvalg
o Intet nyt
Lønudvalg
o Intet nyt
Aktivitetsudvalg
o Intet nyt
Internet og PR-udvalg
o Intet nyt
Sognemedhjælperudvalg
o Intet nyt
Kunstudvalg
o Intet nyt
Kirkekaffe/børnepasning
o Intet nyt
MR-repræsentant i FDF
o Intet nyt
Frimesseudvalg
o Frimesserne er indtil videre aflyst, men genoptages forventeligt til september igen.

9.Eventuelt/bordet rundt

Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.

Pia Weile.

Henrik Lavdal.

Thomas Kruse Madsen.

Marianne Dalsgaard.

Lene Willumsen.

Finn Vestergaard.

Anette Pedersen.

Morten Meiner.
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