HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 16. maj 2013 kl. 18.30
Indledning ved Kristian Moesgaard
Afbud fra: Torben Sørensen
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A: Brev fra kirketjener Carsten
Færch om deltagelse i kursus
(4.150,- kr.)
Bev. i FU

A) MR tilslutter sig bevillingen.

B: Drøftelse af hospitalskirke ved B) Der skal afholdes et stormøde den 17.06.13 kl. 19.30 i Holstebro
DNV Gødstrup, se DAP 23.4.13 vedrørende hospitalskirken, hvor alle menighedsråd i optagerområdet er
v/Svend Erik Søgaard
inviteret til at deltage. På mødet vil der være forskellige oplæg og drøftelse a
af en hospitalskirke.
Alle menighedsrådsmedlemmer opfordres til at deltage.
C: Anmodning om tilladelse til
koncert i kirken fra FOF

Der foretages altid en individuel vurdering, hvem der kan leje kirken – og
hvilken lejepris der aftales. Der er enighed om, at kirken skal holdes
udgiftsfri. Det besluttes, at MR i forhold til den konkrete forespørgsel siger
ja, og lejeprisen 5000,- kr.

D: Drøftelse af fremtidig ledelse i 19.06.13 indkaldes der til et møde i Viborg, Tingvej 7 kl. 19-21.30. Alle
kirken - debatoplæg, se DAP
menighedsrådsmedlemmer opfordres til at deltage.
2.5.13
E. Breve til orientering
- fra advokat og kommune
2. Kontaktpersonen.
A: Kordegn i kirken:

Ingen spørgsmål.
Der er kommet en takkeskrivelse fra Erik Nikolajsen.
Maurits skal på kursus i afholdelse af MUS-samtaler – og vil derefter
afholde MUS-samtaler med medarbejderne.
19/5 Karen Bunk
20/5 Inga Østermark
26/5 Arne Bach
30/5 (Torsdag) Kl. 14.30 – Bent Elmqvist/Karen Bunk
2/6 Elin Hansen
9/6 Karen Bunk
16/6 Ulrik Svendsen (Indsættelsesgudstjeneste)
23/6 Torben Sørensen
30/6 Arne Laugesen
7/7 Ulrik Svendsen
14/7 Elin Hansen
21/7 Maurits Dirdal

28/7 Henny (Inga/Bent)
4/8 Inga (Henny/Bent)

3. Kirkeværgen.
4. Kirkeudvalget.
5. Præstegårdsudvalget.
A: Status for renoveringen
v/Kristian Moesgaard

6. Kirkens liv og vækst.

Intet under dette punkt
Der skal et nyt medlem i udvalget – efter Erik er stoppet. Det afklares senere
hvem af præsterne, der skal indgå i udvalget.
Pengene, der er afsat til renoveringen, er/bliver brugt.
Fortrappen skal renoveres – pris ca. 15.000,- kr.
Sydvæggen skal renoveres for yderligere 10.000,- kr.
Der skal gøres rent efter renoveringen. Ulrik B. finder folk/et firma til den
del.
Der er visse forhold ved renoveringen som ikke er i orden. Arne B. kontakte
Torben Sørensen mhb. på at få styr på den del.
Garagen skal tømmes. Carsten kigger på den del.
FU – og MR – ønsker at dette punkt skal oppriorites efter sommeferien.
Kirkens ansatte inviteres – på skift – til at komme på et menighedsrådsmøde
for at fortælle om deres arbejde.

7. Aktivitetsudvalget.

Nyt møde den 21.05.13. Der arbejdes med lægmandslæsning i udvalget.
Desuden vil aktivitetsudvalget sørge for, at der bliver en frokost i forbindels
med indsættelsen af den nye præst den 16.06.13 – med frivillige hjælpere.

8. Øvrige udvalg

Kirkebladsudvalget. Kirkebladet kommer lidt senere næste gang – bl.a. for a
vi kan få offentliggøres og præsentationen af den nye præst med + en
reportage af Dronning Margrethes deltagelse i jubilæumsgudstjenesten.

9. Medarbejderrepræsentant.
10. Kassereren.
A: Gennemgang af økonomi
Budget 2014

Kvartalsrapport
v/Laila Nielsen
11. Præsterne.
Max 5 minutters orientering til
hver.
12. Næste møde:
Forretningsudvalget: 30/5 kl. 19
Menighedsrådet: 13/6 kl. 18.30
13. Eventuelt.
14. Protokollen underskrives

Der er koncert med Herning Kirkes Drengekor i Herning kirken søndag den
30.06.13 kl 16.
Derefter drager koret på en lille koncertturne til Kbh.
Intet under dette punkt.
Budget 2014
Der har været afholdt et møde i provstiet vedrørende økonomi, som Arne og
Ulrik S ikke har deltaget i. – Arne forsøger at få etableret et nyt.
Der tvivl om et tilskud fra provstiet vedrørende konfirmander – hvorvidt det
er givet som et engangsbeløb eller - som forventet fra MR - et fast beløb. De
er behov for, at det bliver et højere beløb for at kunne afvikle undervisningen
for konfirmander.
MR er enige om, at der skal findes flere penge til konfirmandundervisningen
Meninghedsrådet godkender budgettet – ved i første omgang at forhøje
underskuddet – og afventer en tilbagemelding fra provstiet.
Den er behandlet – og det ser fornuftigt ud.
JMN
Orientering om Torvedagen lørdag den 18.05.13.

Intet under dette punkt.

