HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 14. marts 2013 kl. 18.30
Indledning ved Arne Bach
Afbud fra Jens Moesgård Nielsen.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Ansøgning om støtte til
voluntørprojekt i Malawi
i Folkekirkens Nødhjælps regi. FU indstiller
til afslag
Meddelelser
A. Ansøgning om deltagelse
i kordegneforeningens
Landskursus 2013 fra
Laila Nielsen. FU har
bevilget kurset
B. (Lukket sag)
C. Byggeri på pladsen foran
kirken
2. Kontaktpersonen.
A: Kordegn i kirken:

Der meddeles afslag.

Taget til efterretning.

Formanden udarbejder sammen med sekretæren indsigelse til
kommunen og henviser i øvrigt til stiftet.

17/3Arne Laugesen
24/3Elin Høyer Hansen
28/3 (kl. 19) Kristian Moesgaard
29/3Arne Laugesen
31/3 Torben Sørensen
1/4 Karen Bunk
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 Høyer Hansen
9/5 Maurits Dirdal
12/5 Torben Sørensen
19/5 Karen Bunk
20/5 Inga Østermark?
26/5 Arne Bach
I forbindelse med førstkommende menighedsrådsmøde

gennemgås kordegnefunktionen.

Kirkeværgen.

3. Kirkeudvalget.

4. Præstegårdsudvalget.
A: Orientering om
renovering af præstegården,
Nørre Allè 1 ved TS

B: Godkendelse af projektet
5. Kirkens liv og vækst.
Orientering om 2. påskedag
ved EN

Orientering om provstesyn 7/3 ved Kristian Moesgaard. Der
kommer en formel tilbagemelding fra provstiudvalget vedrørende
præstegårdene og kirkens tag. Udvalgene skal se på dette.
Der gøres status på inventarlister.
Sagerne vedrørende dørparti og IT er forelagt stiftet, der forventes
at vende tilbage inden for tre måneder.

Erik Nikolajsen foreslog, at køkkenets nærmere indretning
overvejes. Præstegårdsudvalget tager dette op med arkitekten.
Det overvejes nærmere, hvad der skal stilles op med de bedste af de
gamle vinduer, vinduesglas mv.
Der henstår 50.000 kr., som tidligere er bevilget til ovenlysvinduer i
boligen. Disse midler indgår i projektet. Evt. overskud af den
samlede bevilling anvendes til istandsættelse af haven.
Godkendt ved ekstraordinært møde den 8. marts 2013.

Erik Nikolajsen orienterede om arrangementet ved
festgudstjenesten i anledning af Herning bys købstadsjubilæum.
Lydprøve søndag kl. 17. Elin Høyer Hansen og Kristian Moesgaard
får plads ved sidedørene. Arne Laugesen medvirker ved
adgangskontrollen. Menighedsrådet har i alt 255 pladser til
uddeling. Det sker primært ved gudstjenesterne søndag den 17.
marts. Ved uddelingen gives alene et adgangskort til hver fremmødt
kirkegænger.
Erik Nikolajsen udsender opdateret program.

Aktivitetsudvalget.

Der forelå intet.

Øvrige udvalg

Karen Bunk oplyste om drengekorets opførelse af Haydn:
Skabelsen sammen med koret fra St. John’s College, Cambridge.
Ulrik Baun oplyste om sin deltagelse i Folkekirkelig
Kommunikationsgruppe, Herning.

6. Medarbejderrepræsentant.
7. Kassereren.
Gennemgang af regnskab
2012 ved Laila Nielsen og
efterfølgende godkendelse

Der forelå intet.

Laila Nielsen gennemgik regnskab 2012 for Herning Sogns
Kirkekasse, inkl. Herning Kirkegårde. Hun fremhævede, at Herning
Kirkes drift uden kirkegården viser et underskud på 3.500 kr. Der er
afholdt visse ekstraordinære udgifter, men samlet set er udgifterne
ellers lidt mindre end budgetteret.
Kirkegårdsbestyrelsen har endnu ikke godkendt regnskabet.
Menighedsrådet godkendte enstemmigt regnskabet med forbehold
for kirkegårdsbestyrelsens godkendelse af sin del af regnskabet.
Det overvejes, at marts-mødet til næste år lægges sidst i måneden,
således at kirkegårdsbestyrelsen kan nå at behandle sin del af

regnskabet først.
Laila Nielsen gennemgik endvidere regnskab 2012 for Herning
Kirkes Drengekor.
8. Præsterne.

Erik Nikolajsen oplyste, at der indkom 17.490 kr. ved
husstandsindsamlingen søndag den 10. marts 2013 og om
anskaffelse fra et dødsbo af et klaver til Nørregade 30.

9. Næste møde:
Forretningsudvalget: 2/4 kl.
19.00
Menighedsrådet: 11/4
kl.18.30
10. Eventuelt.

Arne Laugesen redegjorde for et forslag om anskaffelse af
parkeringspladser. Sagen undersøges nærmere.
Proceduren omkring gennemgang af ansøgninger til den ledige
præstestilling drøftedes. Formanden udsender meddelelse om,
hvornår ansøgningerne er klar til gennemlæsning.

11. Protokollen underskrives

