HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Referat af Menighedsrådsmøde 2018-02 i Kirkehuset den 21. Februar
2018 kl. 18.30.
Afbud fra:
Indledning ved Karen Bunk
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formand og næstformand.
A. Emner til drøftelse med
biskoppen ved visitats
18.03.18
B. Kontingent til Landsforening af menighedsrådsmedlemmer
C. Placering af frimesser

3. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

B. Besøg Rene Roed Ditlevsen, Lindely

4. Kirkeværgen

Godkendt med ændring af punkt 3B og tilføjelse af punkt 6B

Placering af dåb uden for højmessen, Rytmiske lovsange under
nadver, Visioner (sogn, provsti, stift), overordnede rammer for
gennemførsel af gudstjenester.
Medlemskab og bladabonnement vedtages fortsat uforandret
Fordele og ulemper ved placeringen af frimesser om søndagen
blev drøftet. Drøftelsen vil blive taget op igen, når det på et senere
tidspunkt findes relevant

25/2 Karen
4/3 Arne L
11/3 Bent Elmkvist
18/3 Karen
25/3 Elin
29/3 kl 19 Arne B
30/3 Elin
1/4 Karen
2/4 Ulrik
8/4 Karen
Rene Roed Ditlevsen redegjorde for sin egen baggrund og værdimæssige overvejelser ift. arbejdet i Lindely, både sine egne og at
tilsvarende aktuelt afsøges både blandt forældre og medarbejdere.
Status på driften er at institutionen er velfungerende og konsolideret. Den positive indstilling til det fortsatte samarbejde blev gensidigt bekræftet.
Aksel Fyhn orienterede om etableringen af et nyt nodeskab ved

orglet, der afventes etablering af yderligere et.
5. Kirkeudvalget

6. Præstegårdsudvalget
A. Ansøgning om IT forbindelse til Nørre Allé 1
B. Ansøgning om ophævelse af bopælspligt – se
lukket punkt

Tobias Ramm Eberlein orienterede om status på tilvejebringelsen
af den nødvendige finansiering til nyt lydanlæg i kirken.

Ansøgningen vedtoges imødekommet. Fremsættes tilsvarende
ønsker fra de øvrige præster, vedtoges disse ligeledes imødekommet.

7. Aktivitetsudvalget

Ulrik Baun orienterede om at aktivitetsudvalget har uddelegeret
planlægningen af 3 sogneaftener i efteråret 2018 til en arbejdsgruppe.

8. Korudvalget

Der forelå intet.

9. Byggeudvalget
A. Aktuel status
B. Lukkede punkter

Rådgivningskontrakter er ved at blive indgået.
Se særskilt referat

10. Øvrige udvalg
A. Ny forretningsorden for
kirkegårdsbestyrelsen

Arne Bach orienterede om den nye forretningsorden. Der arbejdes
på en ny samarbejdsaftale mellem de 5 samarbejdende menighedsråd omkring kirkegården.

11. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet

12. Kassereren

Der forelå intet

13. Præsterne
A. Max 5 minutters orientering til hver

Svend Erik Søgaard orienterede om ændringer i hvilke lokaliteter
på sygehuset, der er i stand til at danne ramme om andagter o.lign.
Derudover orienterede han om at han som sygehuspræst har taget
kontakt til Den Jyske Sangskole omkring et fremtidigt samarbejde
omkring musikken på sygehuset.
Jens Carl Moesgård Nielsen orienterede om det fortsatte forberedelsesarbejde til Himmelske Dage, samt involveringen af sit konfirmandhold i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den
11.3.2018.
Poul Nygaard Kristensen orienterede om sit nye engagement i
Udsatterådet under Herning Kommune

14. Næste møde
FU 13.03.18
Menighedsrådet 21.03.18

Afbud fra Bjarne Christensen og Ulrik Baun

15. Eventuelt
A. Indleder til næste møde
B. Invitation til Herning
Rocker

16. Protokollen underskrives

Elin Høyer Hansen
Invitationen til at deltage som erhvervsgruppe i Herning Rocker
blev drøftet. Der var umiddelbart ingen større tilslutning.

