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Protokol for Bording menighedsråd 2016-2020
Protokol nr. 8-2020.
Dato: 5. november 2020. Sted: Kirkehuset
Fraværende: Henrik Lavdal
Indledning/afslutning: Bent
1. Godkendelse af dagsorden
Med tilføjelse af punkt vedr. minikonfirmandundervisning under aktivitetsudvalget godkendes dagsordenen
2. Sognepræsternes punkt
• Fordeling af høstoffer til godkendelse
Fordelingen godkendes
•

Indsamlingsliste til godkendelse
Listen godkendes

•

Julegudstjenester
Det besluttes at afholde julegudstjenesterne i skolens hal såfremt det er muligt. Her anses der efter
nuværende covid-19 restriktioner at være plads nok til at afholde julegudstjenester med sang på
forsvarlig vis. Det vil dog kræve frivillige til at hjælpe med rengøringen mellem og efter
gudstjenesterne.
Til koordinering af gudstjenesterne og behovet for frivillige nedsættes et udvalg der består af:
Morten, Pia og Karin.

•

Morten holder studieorlov d. 1. marts til 30. maj 2021og der er fundet vikar i perioden.

3. Formandens punkt
• Indkommen post og øvrig orientering
- Brev fra provsti vedr. kirkesyn i forhold udbedringer
•

Orientering om valg
Ved valgene er der indvalgt 9 personer i det kommende menighedsråd. Derved mangles en i forhold
til den nuværende bemanding. Der er ansøgt om dispensation for dette hos stiftet og dette forventes
godkendt.

4. Kasserens punkt
• Budget 2021 til godkendelse
Budgettet for ”Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 37970743, Budget 2021, ,
Endelig budget afleveret d. 22-10-2020 13:27” godkendes
•

Kvartalsrapport til godkendelse
Kvartalsrapporten godkendes

5. Medarbejderrepræsentantens punkt
Information om medarbejdere i forbindelse med grandækning
6. Kontaktpersonernes punkt
Information om medarbejdermødet
7. Kirkeværgernes punkt
• Reparation af Knæfald Christianshede kirke tilbud.
Der er indhentet et tilbud på 12.200 for knæfald og præsteskammel. Afgørelsen afventer økonomien
sidst på året.
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8.Nyt fra udvalgene
• Kirkegårdsudvalg
Ingen bemærkninger
• Byggeudvalg
◦ Beklædningen af maskinhus i Christianshede til godkendelse. (bilag kommer senere)
Det fremsendte forslag omhandlende naturskifer godkendes.
• Diakoniudvalg
- Til orientering kan det oplyses at ordningen med Diakonipræst Birte Møberg fortsættes (50%
stilling).
- Planlægning af uddeling af juledekorationer til efterladte ægtefæller.
• Lønudvalg
Ingen bemærkninger
• Aktivitetsudvalg
- Oplæg vedr. minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning for børn med særlige
behov blev fremlagt. I oplægget ønskes et pilotprojekt gennemført for minikonfirmander i foråret
2021 og herefter evalueres inden nogen fast beslutning.
- Lederforum her i efteråret er aflyst.
• Internet og PR-udvalg
Ingen bemærkninger
• Kunstudvalg
Ingen bemærkninger
• Kirkekaffe/ børnepasning
Ingen bemærkninger
• MR-repræsentant i FDF
Ingen bemærkninger
• Frimesseudvalg
Information fra sidste møde
• Præsteboligudvalg
Ingen bemærkninger
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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