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Menighedsrådsmøde tirsdag den 15. marts 2022 
 

Til stede er: Mette, Mogens, Edvard, Britta, Tove, Simon, Kirsten og Lilli 

Afbud: Egon og Hjalti 

Vi begyndte med at synge nr. 634 og derefter en kort andagt ved Simon. 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Siden sidst Vi tog Egons mail til efterretning, om at udtræde i menighedsrådet. Kirsten afleverer en 

blomst til Egon som tak for indsatsen.  

 

3. Nyt fra formanden 

 

a. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7. Godkende 

Mette Bøndergaard som stedfortræder. Vi byder Mette Bøndergaard velkommen i 

menighedsrådet og har tidligere aflagt menighedsrådsløftet. Vi besluttede, at vi alle skriver 

under igen, da vi er i tvivl om, hvor de er blevet opbevaret. Derefter opbevarer Lilli dem 

sammen med protokollerne. 

b. Valg af formand jf. § 8 stk. 1. Kirsten blev valgt enstemmigt med 6 stemmer. 

c. Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2. Mette blev valgt med 5 stemmer, Lilli fik 1. 

d. Valg af kirkeværge jf. § 10 stk. 1. Edvard er genvalgt 

e. Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2. Britta er genvalgt, men vi besluttede, at der skal afholdes et 

møde med Lone Markussen. Deltagere er Britta, Edvard og Lilli deltager og Britta aftaler 

dato. 

f. Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4. Lilli 

g. Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5. Tove 

h. Valg af bygningskyndig jf. § 10 stk. 8. Troels Munkgaard 

i. Valg af underskriftsberettiget jf. § 10 stk. 9. Foruden formand og næstformand. Britta 

j. Valg af stående udvalg jf. § 17 stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19). 

• Gudstjeneste og aktivitetsudvalg, herunder koncertudvalg:  Simon, Kirsten og Mette. 

Koncertudvalg Tove 

• Præsteboligudvalg (sammen med Faster) Britta og Lilli 

• Sognebladsudvalg Simon 

• Kirke-og kirkegårdsudvalg Edvard, Britta, Tove og Lilli 

• Udvalg for Vigen og Præstegårdsjorden Mogens, Tove og kirkeværge 

• Folkekirkens ydre mission Kirsten 

• Besøgstjenesten Kirsten 

• Udflugtsudvalg Simon og Edvard 

• Borriskoret Tove 

k. Valg af valgbestyrelse jf. valglovens § 6 stk. 1. Tove og Lilli 
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l. Valg af formand for valgbestyrelsen Tove 

m. Fastsættelse af eventuelt honorar for formand jf. § 33 og kasserer, kirkeværge og 

kontaktperson jf. § 10 stk. 6 (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, 

hvis det ønskes). Vi fortsætter med det tidligere godkendte. 

n. Valg af person til ophængning af Gudstjeneste lister i Daglig Brugsen. Simon beder Hjalti om 
at stå for dette. 

o. Borriskorets fremtid? Sæsonen slutter den 4. maj aften i Borris kirke. Planlagt start igen 
september 2022? Vi tænker, at koret skal fortsætte, men træffer først beslutning næste 
gang. 

p. Krybbespil i Krokodilleparken. Marie og Josef trænger til nyt ”Make up”. Skal det forsætte? 

Hvis det skal fortsætte, skal der findes nye folk til denne opgave og opbevaring af 

krybbespilshus. Torben Hansen og Egon Dag klarer opgaven for sidste gang i år. Kirsten 

afhenter den 31.12.2022. Derefter opbevares den ved hende. ”Make-up” tager Simon sig af. 

q. Igangværende projekter og projekter, som ikke er endeligt besluttet i menighedsrådet. 

Udkast (igennem konsulentrunder) ligger i Skjern Provsti og Ribe Stift.  

• Borris kirkes tårn renovering indv. Projektet er i gode hænder hos Arkitekten, med 

hvem I udarbejder økonomiplan og sender ansøgningen til Provsti, som videre 

sender til Stift. Kirsten kontakter arkitekt Kjeld Pedersen, om at få udkastet tilsendt, 

hvorefter vi beder kontoret i Tarm om at udarbejde byggesagen. Sendes til provstiet 

inden 15.6.2022. 

• Skillevæg (afskærmning) under pulpituret, ind til tårnrummet Kirke- og 

kirkegårdsudvalget arbejdere videre med dette og vender tilbage til menighedsrådet, 

om det skal etableres eller ej. 

 

4. Nyt fra kassereren. Godkendelse af regnskab 2021. Egon nævnte i sine søndagstanker, at vi har et 

større strømforbrug, som vi ikke kan ændre på. Britta orienterer om dette under gennemgangen af 

regnskabet. Vi savner regnskabsførerens bemærkninger på, hvad underskuddet skyldes. Noget af 

det skyldes et forhøjet elforbrug, som vi desværre ikke kan ændre ret meget på. Simon og Britta 

sætter sig sammen og kigger regnskabet efter i sømmene. Vi aftaler, at mødes hele menighedsrådet 

mandag den 28.3. kl. 17.00 i præsteboligen for at underskrive regnskabet.  

 

5. Nyt fra kirkeværgen Hjalti har været til konference på Nyborg Strand vedr. CO2 indsatsen på 

kirkegården. Brandsyn i kirken den 22.3. Edvard deltager. Inden næste møde undersøger Hjalti, 

hvad det koster at installere og drive et luft til luft varmesystem. 

 

6. Nyt fra kontaktpersonen % 

 

7. Nyt fra sekretæren. Årsplan? (Se også min mail fra 17. januar 2022). Bænke i Møllegårdsskoven, er 

de blevet indkøbt? Vedr. årsplan, så var det tiltænkt som synliggørelse af kirken overfor 

menigheden. Vi offentliggør arrangementer i Sognebladet og overvejer, at lave en til vores 

samarbejdspartnere. Beskæring i Møllegårdsskoven er næsten færdigt. Vi udskyder indkøb af 
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bænke til 2023, hvis økonomien er til det. Mogens sørger for at fjerne den, der er deroppe, hvis den 

er for rådden.  

 

8. Nyt fra udvalgene 

a. Nyt fra gudstjeneste- og aktivitetsudvalg herunder koncertudvalg Simon vil gerne lave en 

”International formiddagscafé” i missionshuset for de ukrainske flygtninge. Simon kan få 

Lilia på Møllegårdsvej til at oversætte en invitation. På kontoen til ”diakoni” står der 

13.000, så der er lidt penge at gøre godt med. Projekt ”Sammen kan vi gøre en forskel” i 

Tarm har fået bevilget penge til lønninger. Der er orienteringsmøde i Tarm den 8. april. 

Vores organist Jesper er interesseret i det, men kan desværre ikke deltage i det møde. 

Babysalmesang er i gang og i dag har der været småbørnssang i kirken, hvor 4 dagplejere 

deltog med deres børn. Søndag den 27. april kl. 16. er der forbønsgudstjeneste for Ukraine. 

b. Nyt fra præsteboligudvalg Der er installeret el-stik til bilen og der er indkøbt ny 

tørretumbler. 

c. Nyt fra sognebladsudvalg % 

d. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalg % 

e. Nyt fra udvalg for Vigen og Præstegårdsjorden Sidste frist for at afgive bud var den 8. 

marts. Der var 5 bud i alt. Gunnar Iversen bød højest – både på Vigen og 

Præstegårdsjorden. Der er lavet kontrakter, som Edvard og Kirsten skal skrive under, inden 

de afleveres i provstiet til Hanne Brynaa for efterfølgende godkendelse af provstiet 

f. Nyt fra folkekirkens ydre mission Der var møde i februar. Kirsten orienteret fra mødet. 

g. Nyt fra besøgstjenesten % 

h. Nyt fra Borriskoret % 

 

9. Vision for Borris kirke Lilli anbefaler, at vi sætter det på til næste møde. De forskellige udvalg kan 

evt. udarbejde vision for det respektive udvalg, som så derefter godkendes i menighedsrådet. Se evt. 

min mail af 17. januar 2022. 

 

10. Eventuelt Kirsten afsætter onsdag eftermiddag til menighedsrådsarbejdet. Til næste gang skriver vi 

hver især ned, hvilke måneder vi gør hvad i (de overordnede linjer) til et årshjul. Edvard kontakter 

Troels ang. dato for kirke- og kirkegårdssyn, samt præsteboligsyn.  

 

Referatet er godkendt Borris den ___15. marts 2022_______________ 

 

_____________________________  _____________________________ 

Formand    Næstformand 

 

____________________________  _____________________________ 
Kasserer    Kontaktperson 
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_____________________________  _____________________________ 
Sekretær    Menigt medlem   

 

_____________________________   
Præst  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


