HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Referat Menighedsrådsmøde MR 2019-01 i Bethania den 16. Januar 2019
kl. 18.30.
Afbud fra: Bo Knudsen og Poul Nygård Kristensen. Karen Bunk deltog ikke i behandlingen af punkt 1,
Svend Erik Søgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2.
Indledning ved Arne Bach
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Formand og næstformand.
A. Evaluering af hovedprojekt (Friis og Moltke)

Rådets input til byggeudvalget til brug i evalueringen med Friis og
Moltke blev drøftet.

B. Brev fra Viborg Stift om
regulativ for sognepræst
Poul Nygaard Kristensen
3. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

B.

4. Kirkeværgen
5. Kirkeudvalget
A. Status lydanlæg

6. Præstegårdsudvalget

Regulativet blev taget til efterretning.

20/01 Karen
27/01 Klaus
03/02 Arne L
10/02 Klaus
17/02 Ekstern
24/02 Karen
03/03 Elin
Arne Laugesen foreslog at anerkende personalets indsats ifm. flytningen med en erkendtlighed. Dette vedtoges.
Der forelå intet

Carsten Færch orienterede om status i implementeringen og de
mangler, der fortsat er. Der udestår en opfølgende dialog med Oticon. Det vedtoges at tilbageholde en del af betalingen indtil anlægget fungerer tilfredsstillende.
Aksel Fyhn orienterede om et nyetableret udendørs gelænder
udenfor Nørreallé.

7. Aktivitetsudvalget

Der forelå intet

8. Korudvalget

Karen Bunk orienterede om de fælles julekoncerter for HKD og
MidtVestPigekor samt om et pågående visions- og strategiarbejde
i udvalget.

9. Byggeudvalget
A. Aktuel status
B. Status flytning og genhusning

Arne Bach orienterede om status på byggeriet, herunder det forestående igangsætningsmøde den 23.1.2019.
Arne Bach orienterede om status på udflytning og genhusning.
Rådet anerkendte i den forbindelse personalets og frivilliges store
indsats som led i udflytningen. Lejekontrakten med Bethania vedr.
de dér genhusede arrangementer blev gennemgået og besluttet
indgået.

10. Øvrige udvalg

Der forelå intet

11. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet

12. Kassereren

Budgetønsker til budget 2020 indkaldes i løbet af februar / primo
marts.

13. Præsterne
A. Max 5 minutters orientering til hver

Jens Moesgård Nielsen orienterede om konfirmand og minikonfirmand holdene og opfordrede til deltagelse i Kyndelmissegudstjeneste samt gå på opdagelse i det righoldige program for
Himmelske Dage (www.himmelskedage.dk/program).
Svend Erik Søgaard orienterede om sygehusets deltagelse i Himmelske dage, det nyetablerede samarbejde ml. fødegangen og Folkekirkens familiestøtte om samtaler til gravide, samt flytningen af
Kirkens Korshærs aktiviteter vedr. særligt udsatte familier og børn
til KK-huset på Fruehøjvej. Herudover orienterede han om det
forestående arbejde med budgetlægning for driften af den kommende hospitalskirke ved Regionshospitalet Gødstrup og arbejdet
i Venneforeningen for Kristian Marius Andersen.

14. Næste møde
FU 5.2.19 kl 17
Menighedsrådet 20.2.19 kl
18,30
15. Eventuelt
A. indleder til næste møde:
B. Dato for studietur
C. Forlængelse af forsøgsordning i Folkekirken
16. Protokollen underskrives

Tobias
Punktet udsat.
Der var udbredt enighed om at tilstræbe en fortsættelse.

