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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 6-2020.
Dato: 8. september 2020. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Thomas Kruse Madsen, Daniel Henoch Rasmussen
Indledning/afslutning: Henrik
1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt med en enkelt tilføjelse - under Byggeudvalget er mandskabsbygningen sat på til
godkendelse.
2. Sognepræsternes punkt
Der ønskes en licens til brug af billeder fra internettet. Morten undersøger, hvad det er, der
skal til inden næste menighedsmøde.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
o Der var ca. 97 deltagere til Pouls jubilæum
o Kirkegårdsvandring i Thorning og Grathe med distriktsforeningen. Det var godt besøgt
o Lone deltager i næste møde for nye tilflyttere den 7/4-2021
o Ift. afsked med Samuel venter vi med datofastsættelse pga. Covid-situationen
o Information fra budgetsamråd
•

Brev fra provst Poul Erik Knudsen angående præstestilling til godkendelse
o Den nye stillingsbeskrivelse godkendes. Vi stiller kontor til rådighed i Kirkehuset

•

Forberedelser til valg
o Der blev orienteret fra valgbestyrelsen

•

Opsamling fra mødet om gudstjenester v/Karin
o Karin sender notaterne fra mødet til Biskoppen

4. Kasserens punkt
Intet nyt
5. Medarbejderrepræsentantens punkt
Der er ansat ny medarbejder pr. 1/9 på kirkegården.
Der er lavet aftale med firma ift. grandækning.
6. Kontaktpersonernes punkt
• Orientering
o Pga. Covid bruges der ekstra personaleressourcer
o Rengøringen varetages som prøveordning det næste halvår af kirkegårdspersonalet
o Der afholdes MUS midt i september
o Dato for medarbejdermøde rundsendes snarest
7. Kirkeværgernes punkt.
• Referat fra kirkesyn til godkendelse
o Godkendt med tilføjelse af omfugning af murværk på klokketårn mod syd og vest i
Bording – afventer
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8. Nyt fra udvalgene
• Byggeudvalg orientering
Mandskabsbygning til godkendelse
o Den udleverede tegning er godkendt incl. opkøb af det brede stykke jord
• Kirkegårdsudvalg
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 Kunstudvalget snakker med Kirsten om mulige kunstnere
• Kirkekaffe/ børnepasning
o Det har fungeret godt med kirkekaffe hver søndag efter højmesse
o Lene står for frugtsalat til høstgudstjenesten i Christianshede
• MR-repræsentant i FDF
o Intet nyt
• Frimesseudvalg
o Referat rundsendt
o På næste møde drøftes aflønning til pianist under frimesse + lovsang under nadver ved
højmessen
9. Eventuelt/bordet rundt
På næste møde ønskes en drøftelse af tilbagemeldingen på præsteboligbeslutningen

Erling Østergaard.

Karin Troelsen.

Bent E. Hansen.

Pia Weile.

Henrik Lavdal.

Thomas Kruse Madsen.

Marianne Dalsgaard.

Lene Willumsen.

Finn Vestergaard.

Anette Pedersen.

Morten Meiner.

Daniel Henoch Rasmussen.
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