HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 11. april 2013 kl. 18.30
Indledning ved Elin Hansen
Afbud fra Kristian Moesgaard og Svend Erik Søgaard

Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A: Brev fra Herning
kommune om P-pladser
B: Tilladelse fra Viborg Stift
til ombygning i kirken. Plan
for finansiering skal
udarbejdes
C: Anmodning om tilskud på
1.200 kr. til Herning
kirkehøjskole
D: Mulighed for abonnement
i TDC, orientering ved SELS
E: Brev fra Herning
kommune om fyrværkeri
18.05.13
Meddelelser
A. Opsamling vedrørende
ansøgersituationen
B. Orientering om
Torvesagen

Det aftaltes at undersøge, om der er mulighed for erhverve pladser i
P-kælderen ved Torvet, og om de kan godkendes som opfyldende
P-kvoten.
Kirkeudvalget blev anmodet om at arbejde videre med sagen. Erik
Nikolajsen vil efter sin pensionering fortsætte som associeret
udvalget med henblik på dette projekt.
Bevilges.

Aftalt, at der iværksættes en undersøgelse af, hvilken telefoniaftale
der vil være mest fordelagtig.
Nyt punkt: Det vedtoges, at der kan gives tilladelse til affyring af
fyrværkeri på kirkens forplads på betingelse af, at opstillingen af
hensyn til bryllup først iværksættes efter kl. 16, og at forpladsen er
rengjort søndag morgen.
Formanden redegjorde for planlægningen af prøveprædikener og
samtaler.
Nyt punkt: Formanden havde talt med specialkonsulent Dorthe
Pinnerup, Viborg Stift, der ville lægge op til et møde med stiftet og
kommunen i maj måned, hvilket der var tilslutning til.

C. Lukket sag

2. Kontaktpersonen.
A: Kordegn i kirken:

7/4 Kristian Moesgaard (konfirmation)
14/4 Arne Bach
21/4Maurits Dirdal
25/4 kl.14.30 Bent Elmkvist
26/4 Maurits Dirdal
28/4 Karen Bunk (konfirmation)
4/5 (lørdag, konfirmation) Henny Rønnow
5/5 (konfirmation) Elin Hansen
9/5 Maurits Dirdal

B: Drøftelse af ordningen

C: Gennemgang i kirken
D: Besøg af Arbejdstilsynet

12/5Torben Sørensen
19/5 Karen Bunk
20/5 Inga Østermark
26/5Arne Bach
2/6 Elin Hansen
9/6 Karen Bunk
16/6 Ulrik Torp Svendsen
23/6 Torben Sørensen
Formanden understregede, at det er frivilligt at deltage i
kordegneordningen. Der var generel tilfredshed med at deltage i
ordningen og med den synlighed, det giver menighedsrådet.
Erik Nikolajsen gennemgik kordegnens opgaver og havde til
lejligheden revideret vejledningen til de frivillige kordegne.
Carsten Færch orienterede om uanmeldt besøg af
Arbejdstilsynet, der havde afsluttet tilsynet uden bemærkninger.

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Jens Moesgaard Nielsen rejste spørgsmål om isolering af kirkens
loft. Udvalget anmodes om at undersøge dette.

5. Præstegårdsudvalget.
A: Orientering om
fremskridt i arbejdet med
renovering af præstegården,
Nørre Allé 1, ved TS

Torben Sørensen oplyste, at arbejdet skrider planmæssigt frem,
inden for de økonomiske rammer og i overensstemmelse med den
reviderede tidsplan, der giver mulighed for indflytning pr. 1. juni
2013.

6. Kirkens liv og vækst.
Evaluering af 2. påskedag,
ved EN

Der var enighed om, at det var en rigtig god dag, som alle kunne se
tilbage på med glæde.

7. Aktivitetsudvalget.

Der forelå intet.

8. Øvrige udvalg

Erik Nikolajsen fortalte om arbejdet med et nyt missionsprojekt, der
lanceres ved gudstjenesten den 21. april 2013.

9. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

10. Kassereren.

Ulrik Torp Svendsen fortalte om arbejdet med budgettet. Generelt
synes der ikke at være problemer med at få det til at hænge
sammen. Det aftaltes, at forretningsudvalget færdiggør et
budgetudkast.

11. Præsterne.

Jens Moesgaard Nielsen fortalte om sogneaftenen g.d. med besøg
hos den katolske menighed og om forløbet af forårets
konfirmationer og U2-gudstjenesten.
Erik Nikolajsen oplyste, at Nørregades Plejehjem ophører som
gudstjenestested med udgangen af april.

12. Næste møde:
Forretningsudvalget: 7/5 kl.
19

Menighedsrådet: 16/5 kl.
18.30
13. Eventuelt.

14. Protokollen underskrives

Carsten Færch foreslog defekt vindue i kirkehuset udskiftet.
Formanden oplyste om materiale fra Kirkefondet.
Formanden rettede en tak til Erik Nikolajsen, der for sidste gang
inden sin pensionering deltog i menighedsrådets møde.

