Er r

Skr. 34/2012

HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 13. december kl. 18.30
Indledning ved Arne Bach
Afbud: Arne Laugesen
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.

Det vedtoges til dagsordenen at føje yderligere et pkt. 9a om
nøgleadministration.

Meddelelser

Der forelå velkomstskrivelse af 6. november 2012 fra biskoppen.

A: Embedsbeskrivelse til
annonce skr. 30/2012.

Det aftaltes, at embedsbeskrivelsen skal bearbejdes yderligere.
Formanden retter henvendelse til stiftet om tidsplanen. Det aftaltes,
at FU på sit møde den 15. januar 2013 vil drøfte udkast til
embedsbeskrivelse og opslag. Erik Nikolajsen vil rundsende et par
eksempler på embedsbeskrivelser og opslag.
Formanden nævnte, at tidligere kordegneafløser Lilian Birgitte
Christensen er afgået ved døden. Der sendes en bårebuket.
Kristian Moesgaard undersøger, hvordan han kan lægge ting på
kirkenettet.
Provst Kirsten Thyssen forespørger om medlemmernes adgang til
den digitale arbejdsplads. Formanden besvarer henvendelsen.

2. Kontaktpersonen.
A: Kordegn i kirken:

Maurits Dirdal orienterede om sit møde med personalet.
Det aftaltes, at planen fremover lægges med udgangspunkt i
MR-medlemmerne. Kontaktpersonen retter henvendelse til
andre muligt interesserede, hvis planen ikke kan fyldes ud på
MR-møderne.
Der forelå følgende plan:
16/12 Inga Østermark
23/12 Henny Rønnow
24/12 kl. 10.00 Bent Elmkvist
24/12 kl. 14.00 Bent Elmkvist
24/12 kl. 15.15 Henny Rønnow
24/12 kl. 16.30 Inga Østermark
25/12 Karen Bunk
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26/12 Bent Elmkvist
30/12 Inga Østermark
1/1 2013 kl. 16.00 Henny Rønnow
6/1 Bente Verner
Det aftaltes at tilføje:
13/1 Torben Sørensen
20/1 Arne Bach
27/1 Maurits Dirdal
3. Kirkeværgen.

Kristian Moesgaard oplyste, at Tommy Meyer ikke ønskede at
påtage sig hvervet som bygningskyndig. Svend Erik Søgaard
rettede under mødet på MR´s foranledning henvendelse til Ole
Stensbjerg, der accepterede hvervet.
Der ses ikke at være noget til hinder for, at Kristian Moesgaard kan
være medlem af Præstegårdsudvalget.

4. Kirkeudvalget.

Der forelå intet nyt.

5. Præstegårdsudvalget.

Torben Sørensen orienterede om, at der er indgået aftale med
arkitekt Aksel Fyhn om at forestå udarbejdelsen af udbudsmateriale
til istandsættelse af præsteboligen Nørre Allé 1, som der vil blive
orienteret om ved næste møde. Der var indhentet to tilbud.

6. Præsterne.

Erik Nikolajsen orienterede om planlægningen af den resterende
tjenestetid i sognet.
Jens Moesgård Nielsen orienterede om Folkekirkens nye logo, om
retssagens forløb og om U2-gudstjeneste 22. marts 2013.

7. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet nyt.

8. Kassereren.

Ulrik Torp Svendsen orienterede om kvartalsrapporten og budgettet
for 2013. Det indskærpedes, at ved byggeudgifter eller anskaffelser
over 50.000 kr., skal der indhentes mindst to tilbud. Udvalgene skal
være opmærksomme på, at der ikke afholdes udgifter uden hjemmel
i budgettet.
Jens Moesgård Nielsen redegjorde for budgetproceduren og for
annoncesalget i forbindelse med kirkebladet.

9. Kirkens liv og vækst.

Formanden understregede dette emnes helt centrale betydning. Der
opfordredes til at indgive forslag til mere dybtgående drøftelser til
FU. Ulrik Torp Svendsen foreslog, at der blev lagt en plan for
sådanne drøftelser. FU drøfter dette videre.

Aktivitetsudvalget.

Karen Bunk redegjorde for julefesten, der blev succesfuldt
gennemført med 110 deltagere.

Øvrige udvalg.

Udvalgsoveroversigten blev gennemgået. Elin Høyer Hansen søger
en yderligere repræsentant i Lindely. Der er to mulige kandidater
Korudvalget har konstitueret sig med Karen Bunk som formand og
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Anne Damgaard som kasserer.
9a. Nøgleadministration

10. Næste møde:
Forretningsudvalget:
Menighedsrådet:

Formanden foreslog, at kordegnekontoret fik overladt
administrationen af nøgler til kirkehuset, og at der laves en ny
registrant. Det aftaltes, at formanden aftaler dette med kordegnene.

Tirsdag d. 15. januar kl. 19.00
Onsdag d. 23. januar kl. 19.00

11. Eventuelt.

3

