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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 5-2020.
Dato: 5. august 2020. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Lene Willumsen & Karin Troelsen
Forud for menighedsrådsmødet blev der afholdt kirkesyn ved begge kirker.
Indledning/afslutning: Thomas
Kaffe/brød: Bent
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Sognepræsternes punkt
- Drøftelse af mulighederne for live-streaming i kirkehuset i forbindelse med kirkelige
handlinger i denne tid med Covid-19 restriktioner. MR åbner mulighed for dette med de
restriktioner der også er for kirkehuset. Det kræver desuden en ekstra medarbejder til
håndtering af IT i kirkehuset m.m.
- Konfirmationer: Der er undersøgt om det er muligt at konfirmere alle i kirken under Covid19 restriktionerne. Det vil kunne lade sig gøre, hvor hver konfirmand har maksimalt 6
ledsagere. Det bliver snævert, men kan lade sig gøre. Der vil også være mulighed for
yderligere 3 gæster pr. konfirmand i kirkehuset.
- Telegramhjælpere til konfirmationen bliver d. 23/8: Erling og Finn, d. 30/8: Anette og
Marianne.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
o 1. sep. er der budgetsamråd i provstiet i kirkehuset kl. 19. Poul laver kaffe.
o MR-møde d. 10. sep. flyttes til d. 8. sep.
o MR-møde d. 12. nov. flyttes til d. 5. nov.
o Information vedr. Pouls 25-års jubilæum
• Valg - orientering
o Der er annonceret omkring informationsmødet.
o Generel information bliver annonceret i samarbejde med øvrige MR i provstiet.
o Der tilføjes pkt. 2f i dagsorden til informationsmødet hvor sognepræsten samler op.
• Ønsker fra Kirsten (se bilag)
o Ønsket bevilliges
• Anmodning om flytning af urne
o Anmodningen imødekommes
4. Kasserens punkt
• Kvartalsrapport til godkendelse
Kassereren informerede om væsentlige punkter i kvartalsrapporten. Rapporten blev godkendt.
5. Medarbejderrepræsentantens punkt
- Der kommer en ny medarbejder på kirkegården som erstatning for anden medarbejder.
- Samtidig er der taget en medarbejder ind i arbejdsprøvning året ud.
- Kan det bevilliges mulighed for at opstille højtaler udenfor Chr. Hede kirke når der kommer
flere end der må være inde i kirken? Dette bevilliges.
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6. Kontaktpersonernes punkt
Ingen bemærkninger
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7. Kirkeværgernes punkt
Der er i dag afholdt kirkesyn og rapporteringen færdiggøres til næste møde.
8. Nyt fra udvalgene
• Kirkegårdsudvalg
o Ingen bemærkninger
• Diakoniudvalg
o Ingen bemærkninger
• Lønudvalg
o Ingen bemærkninger
• Aktivitetsudvalg - referat til godkendelse
o Information fra sidste udvalgsmøde ved aktivitetsudvalgsformanden
• Internet og PR-udvalg
o Ingen bemærkninger
• Kunstudvalg
o Er lidt på standby. Der ledes efter ny udstiller.
• Kirkekaffe/børnepasning
o Ingen bemærkninger
• MR-repræsentant i FDF
o Ingen bemærkninger
• Frimesseudvalg - referat til drøftelse
o Der er en forespørgsel om muligheden for vikarløn til de frivillige organistafløsere
der indimellem er med ved frimesserne. Dette kan ikke afgøres uden videre på
nuværende tidspunkt. Det vil bl.a. kræve en form for ansættelse og dette skal
indarbejdes i budgetter m.m. Der arbejdes videre med ønsket frem mod næste
budgetår.
• Præsteboligudvalg - drøftelse af præstebolig
o Menighedsrådet tilbyder at undersøge muligheder for at forbedre lydforholdene i
præsteboligen.
o Menighedsrådet kan ikke imødekomme ønsket om at bekoste opstilling af en pavillon,
men tilbyder at medvirke til at undersøge mulighederne for at præsteparret selv
bekoster opstilling, vedligehold og nedtagning af pavillon.
9. Eventuelt/bordet rundt

Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.

Pia Weile.

Henrik Lavdal.

Thomas Kruse Madsen.

Marianne Dalsgaard.

Lene Willumsen.

Finn Vestergaard.
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Anette Pedersen.

Morten Meiner.
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Daniel Henoch Rasmussen.
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