
      
    
 
   
 

 
    HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD 

Østre Kirkevej 1  
7400 Herning 

 
 
Referat Menighedsrådsmøde MR 2018-08 i Kirkehuset den 19. September 
2018 kl. 18.30.  
 
Afbud fra: Ulrik Baun. Karen Bunk deltog ikke i behandlingen af punkt 3C, Svend Erik Søgaard ikke i 
behandlingen af punkt 1, 2 og 3. 
Indledning ved Klaus Lytzhøft 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Formand og næstformand. 
A. Forslag til årskalender 

2019 
B. Ansøgning om fornyelse 

af tilladelse til at anven-
de salmebogstillæg 

C. Ansøgning om legat fra 
Jakob Kjær Nielsen 

D. Privat indkvartering ved 
Himmelske dage på He-
den 

E. Kan vi få en frivillig til 
at være hovedansvarlig 
for køkkenet i nybygge-
riet? 

 
Vedtaget svt. bilag 
 
Det vedtoges at ansøge om yderlige et års anvendelse. Bo Knud-
sen tilbød inden udløb af dette år at tage initiativ til en revision af 
indholdet. 
Det vedtoges ikke at imødekomme ansøgningen.  
 
Arne Bach orienterede om opfordringen til at bidrage til indkvar-
teringen under Himmelske dage, og opfordrede til at udbrede 
kendskabet. 
Punktet blev drøftet og udsat til senere fornyet drøftelse. 
 

3. Kontaktpersonen. 
A. Kordegn i kirken: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
19/8 Arne B 
26/8 Elin 
02/9 Karen 
09/9 Karen 
16/9 Klaus 
23/9 Bent Elmkvist 
30/9 Ulrik 
7/10 Elin 
14/10 Ekstern 
21/10 Karen 
28/10 Arne L 
4/11 Elin 
11/11 Ekstern 
18/11 Elin 



 
B. Lukket punkt 

 
C. Lukket punkt 

 
 

D. Besøg af Mads Bille – 
visioner for de næste 2 
år 
 

25/11 Karen 
Det vedtoges at følge ansættelsesudvalgets indstilling af Mads 
Bille til 1.organiststillingen. 
Det vedtoges at følge ansættelsesudvalgets indstilling af Morten 
Bunk til 3. organiststillingen. 
 
Mads Bille orienterede om sine visioner for både de kommende 2 
år samt overdragelsesperioden herefter. Herunder pointerede han 
vigtigheden af inden hans afgang at forny samarbejdsaftalen med 
Den Jyske Sangskole.  

4. Kirkeværgen 
A. Utæt nedløb fra taget 

 
B. Intermistisk reparation 

af taget på kirkehuset 
C. Status på gelænder til 

kirken 
D. Fugning af kirken øn-

skes udsat 
 

 
Aksel Fyhn orienterede om den gennemførte reparation af nedlø-
bet på kirkens vestside. 
Aksel Fyhn orienterede om behovet for at udskifte enkelte lægter i 
kirkehusets tag med kort varsel. 
Aksel Fyhn orienterede om de etablerede gelænderløsninger i kir-
ken. 
Aksel Fyhn orienterede om de udfordringer der er ved inden for 
den synsudsatte ramme at omfuge sammenhængende flader af 
kirken og anbefalede at udsætte omfugningen til en ramme, der 
tillader dette er rejst. 

5. Kirkeudvalget 
 

Der forelå intet 

6. Præstegårdsudvalget 
A. Status på tagudskiftnin-

gen på Ranunkelvej 
B. Status på gelænder på 

Nørrealle 
C. Lukket punkt 

 

 
Aksel Fyhn orienterede om status på tagudskiftningen. 
 
Aksel Fyhn orienterede om status på gelænderudskiftningen. 
 
Se særskilt referat 

7. Aktivitetsudvalget 
 

Der forelå intet 

8. Korudvalget 
 
 

9. Byggeudvalget 
A. Aktuel status 

 

Der forelå intet 
 
 
 
Arne Bach orienterede om den aktuelle status på byggetilladelses-
processen, samt om provstiets bekræftelse af finansieringen på det 
foreliggende grundlag. 
Det blev besluttet at formanden ifm. indgåelse af entreprise-
kontrakter tegner menighedsrådet. 

10. Øvrige udvalg 
A. Ny samarbejdsaftale 

vedr. kirkegård 
 

 
Arne Bach orienterede om den nye samarbejdsaftale. Denne blev 
godkendt. 

11. Medarbejderrepræsentant. Der forelå intet. 



 

12. Kassereren 
A. Årsbudget 2019 

 
B. Revisionsprotokollat og 

regnskabspåtegning 
vedr. regnskab 2017 
 

 
Bjarne Christensen orienterede om at provsti-udvalget har bevilget 
ligningsmidler svarende til det lagte budget. 
Revisionsprotokollatet og regnskabspåtegningen blev taget til ef-
terretning. Der er som følge af revisors bemærkninger indført et 
nyt skema vedr. skattefri kørselsgodtgørelse. 

13. Præsterne 
A. Max 5 minutters orien-

tering til hver 
 

 
Bo Knudsen orienterede om den nu opstartede konfirmand- og 
mini-konfirmandundervisning. 
Jens Moesgård Nielsen supplerede ovenstående og orienterede om 
anvendelsen af en frivillig medhjælper ifm. undervisningen. 
Herudover berettede han om den fortsatte udvikling af program-
met for Himmelske Dage på Heden. 
Svend Erik Søgaard orienterede om sin flytning fra præsteboligen 
på Bellisvej og om samarbejdet med Hospitalsenheden Vest ifm. 
Himmelske Dage. Han nævnte herudover sit engagement i Kir-
kens Korshærs landsindsamling den 25.11., afholdelsen af en 
korshærs-gudstjeneste den 13.11. kl 18, samt aftensang arrange-
menterne på sygehuset. 
Poul Nygaard Kristensen orienterede om den gennemførte sogne-
tur for Kølkær sogn, samt om det fortsatte arbejde i kommunens 
udsatte-råd. 

14. Næste møde 
FU 09.10.18 
Menighedsrådet 24.10.18 kl 
18,30 
 

 
Afbud fra Karen Bunk 

15. Eventuelt 
indleder til næste møde:  
 

 
Bo Knudsen 
 

16. Protokollen underskrives  

 


