Menighedsrådsmøde MR 2020-09 21. Oktober 2020 kl. 18,30 i Kirkehuset
Afbud fra: Bo Knudsen, Elin Høyer Hansen, Ulrik Baun
Indledning ved Arne Bach
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

2. Formand og næstformand.
A. Opdatering og præcisering af corona-forholdsregler – inkl udformning af beredskabsplan

Det vedtoges at tilføje punkt 5A til dagsorden. Der forelå skriftlig
accept heraf fra fraværende rådsmedlemmer. Godkendt med
denne tilføjelse.

FUs oplæg blev diskuteret og vedtaget med enkelte modificeringer, se bilag. Præster og ansatte arbejder videre med yderligere
konkretisering, der behandles på næste menighedsrådsmøde.

B. Lukket punkt

Se særskilt referat.

C. Ændrede gudstjeneste
tidspunkter

Jens Moesgård Nielsen fremlagde præsternes forslag om at flytte
de faste gudstjenester til kl 9 og 10:30 under perioden med COVID19 for at sprede kirkegængerne mere mellem de to gudstjenester.
Menighedsrådet vedtog i tråd med menighedsrådslovens §35
nummer 1) fra 1. søndag i advent 2020 at ændre tidspunkterne
svt. forslaget frem til pandemien er overstået.

D. Tak fra Mads Bille
ovenpå afskedsreception

Takken toges til efterretning.

3. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

B. Lukket Punkt

4. Kirkeværgen

25/10 Karen Bunk
01/11 Klaus Lytzhøft
08/11 Elin Hansen
15/11 Klaus Lytzhøft
22/11 Elin Hansen
29/11 Klaus Lytzhøft
6/12 Karen Bunk
Se særskilt referat
Aksel Fyhn orienterede om udfordringer med overløb af tagrender.

5. Kirkeudvalget
A. Forslag om etablering af
fastmonteret kamera til
streaming mv i kirken.

Tobias Ramm Eberlein fremlagde overvejelsen om etablering af robotkamera mhp. streaming. Det vedtoges principielt at finde finansiering til en robotkamera-løsning i de frie midler. Kirkeudvalget
udvikler konkret løsning og indhenter supplerende tilbud inden novembermødet.

6. Præstegårdsudvalget

Aksel Fynh orienterede om reparationer på carporten på Ranunkelvej hvor der også etableres af klinker i kælderen, foretages malerarbejder og havearbejder. På Nørrealle har der påny været tyveri af udendørs lamper.

7. Aktivitetsudvalget

Klaus Lytzhøft orienterede om behovet for at flytte adventsfesten
den 9.12. – der arbejdes på at det i stedet bliver 10.12.

8. Korudvalget
A. Opdatering af korets
vedtægter
9. Byggeudvalget
A. Aktuel status
B. Genhusningsudgifter

10. Øvrige udvalg
A Valgbestyrelsen

11. Medarbejderrepræsentant.
12. Kassereren
A. Budget 2021

B. Kvartalsrapporten

Mogens Rørbæk Madsen orienterede om arbejdet med opdatering
af korets vedtægter i korudvalget. Vedtægtsoplægget vedtoges.

Arne Bach orienterede om aktuel status, herunder husets ”børnesygdomme”, og det forhold, at kirkehusbyggeriet har modtaget
Herning Kommunes bygningspris 2020.
Genhusningsudgifterne toges til efterretning.

Tobias Ramm Eberlein orienterede om udsigten til afstemningsvalg
til menighedsrådet og bad om det øvrige råds assistance ifm. en
forventelig valghandling.
Der forelå intet

Kordegn Laila Nielsen fremlagde opdateret budgetforslag på baggrund af øget tilførsel af midler til at kunne dække øgede udgifter
til lønmodtagernes feriefond. Budgettet: ”Herning Sogns Menighedsråd CVR nr. 39378213, Budget 2021,, Endelig budget afleveret
d. 21.10.2020 19:20” blev godkendt.
Kordegn Laila Nielsen gennemgik kvartalsrapporten, der toges til
efterretning.

13. Præsterne
A. Max 5 minutters orientering til hver

14. Næste møde
FU 10.11.20. kl. 17
Menighedsrådet 18.11.20
kl. 18,30
15. Eventuelt
A. indleder til næste
møde:
Klaus Lytzhøft

16. Protokollen

Jens Moesgård Nielsen fremlagde præstegruppens overvejelser
omkring juleaftensgudstjenester. Der var opbakning til at leje streamingudstyr til hele adventstiden.
Svend Erik Søgaard orienterede om et arrangement ved FOFs gospelkor i Psykiatrien den 11.11.
Poul Nygaard Kristensen orienterede om de vanskeligheder corona-restriktioner giver i arbejdet i arresten og i varmestuen.

