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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 7-2020.
Dato: 7. oktober 2020. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Lene Willumsen & Bent Hansen
Indledning/afslutning: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes
2. Sognepræsternes punkt
• Licens til brug af billeder fra internettet
Licens hos Vista koster årligt ca. 2.000 kr. Dette godkendes.
• Fordeling af høstoffer til godkendelse
Den endelige fordeling er desværre ikke tilgængelig endnu. Der er indkaldt til fordelingsmøde.
• Afvikling af juleaftenens gudstjenester.
Kirkens personale foreslår at der i stedet for gudstjenester laves en ”online-pakke”. Det besluttes at
undersøge muligheder for live-streaming juleaften. Der træffes en beslutning på næste
menighedsrådsmøde.
3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
• Høring vedr. vindmøller i Ulkær mose. Forretningsudvalget har givet svar herom.
• Valg - Orientering
Efter suppleringsvalg d. 6. okt. mangles der stadig et medlem fra Chr. Hede. Provsten har undersøgt
hvad der så skal ske, og han mener at vi kan få dispensation hvis vi ansøger om det. Dette gør Erling
snarest. Samtidig skal man i det nye menighedsråd overveje hvad man gør fremadrettet.
• Lovsang under nadver
Indtil videre vil der ikke være lovsang af hensyn til corona-restriktioner.
• Rundstykker den 18. oktober
Erling står for arrangementet.
4. Kasserens Punkt
• Godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskab 2019
Protokollat vedr. Årsregnskab 2019 gennemgået og godkendt med følgende kommentar vedr.
manglende funktionsadskillelse: Menighedsrådet har tillid til det nuværende, og der fortsættes efter
samme princip.
• Orientering om betaling vedr. mobilepay
5. Medarbejderrepræsentantens punkt
Orientering om den aktuelle medarbejdersituation.
6. Kontaktpersonernes punkt
• MUS er afholdt med alle medarbejderne
• Medarbejdermøde afholdes d. 22. oktober
• I forbindelse med flere lørdagsdåb samme dag skal der så vidt muligt planlægges to dåb per
gudstjeneste.
7. Kirkeværgernes punkt
Ingen bemærkninger
8. Nyt fra udvalgene
• Kirkegårdsudvalg
Ingen bemærkninger
• Diakoniudvalg
Ingen bemærkninger
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Lønudvalg - Referat til godkendelse
Referatet godkendes
Aktivitetsudvalg - Referat til godkendelse
Referatet godkendes
Internet og PR-udvalg
Ingen bemærkninger
Kunstudvalg
Muligheder gennemgået og videregives til nyt MR
Kirkekaffe/børnepasning
Ingen bemærkninger
MR-repræsentant i FDF
Ingen bemærkninger
Frimesseudvalg - Drøftelse af aflønning til pianist ved frimesse
Afstemning om aflønning af frivillig pianist ved frimesser blev seks mod fire for ikke at aflønne.
Præsteboligudvalg - Drøftelse af tilbagemeldingen på præsteboligbeslutningen
Tilbagemeldingen blev drøftet og nye muligheder undersøges.

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.

Daniel Henoch Rasmussen.

Morten Meiner.
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