HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 21. februar 2013 kl. 18.30
Indledning ved Karen Bunk
Afbud fra Ulrik Baun, Torben Sørensen, Arne Bach
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Regulativ for kontakt-person,
og kasserer
B. Regulativ for forretningsfører
C. Regnskabsinstruks for
kasserer incl. bilag
D. Vedtægt for korudvalg
E. Høring om salg af del af
torvet, skr. fra kommunen
F. Kirkebladsuddelere
Meddelelser

2. Kontaktpersonen.
A: Kordegn i kirken:

B: Aflønning af

A. Regulativet for kontaktpersonen godkendes. Regulativet/vedtægt for
kasserer godkendes.
B. Regualtivet for forretningsfører fravælges, idet der ikke noget lovkrav
om dette regulativ.
C. Regnskabsinstruks - Godkendes.
D. Vedtægter for Drengekoret – Godkendes.
E. Høringen er sendt videre til Stiftet – der er endnu ikke modtaget svar.
Der er frist den 10.04.13, så høringen skal drøftes på førstkommende
menighedsrådsmøde.
F. Kirkebladsuddelere. Der efterlyses aktuel minimum én uddeler. Er der
nogen, som vil tage ruten, kan der rettes henvendelse til Henny Rønnow.
Jens efterlyser desuden en evt. flere ved kirkekaffen den 24.02.13.
Meddelelser.
Stillingsopslag vedrørende ny præst.
Henvendelse fra Stiftet (Mette Nielsen) har meddelt, at de benytter deres
egen skabelon i forhold til stillingsopslag i Præsteforeningens Blad. Dvs.
de ikke vil medskrive den udarbejdede præsteprofil fra MR. Arne Bach
har forsøgt at få denne beslutning ændret – uden held. Jens forsøger igen.
Det beluttes desuden, at der udarbejdes et opslag af Karen og Jens – kort
præsentation af sognet + præsteprofilen – som isættes Kristeligt Dagblad.
Prøveprædikner – datoer er aftalt.
A 24/2 Elin Høyer Hansen
3/3 Ulrik T Svendsen
10/3 Arne Bach
17/3 Arne Laugesen
24/3 Elin Høyer Hansen
28/3 (kl. 19) Kristian Mosgaard
29/3 Arne Laugesen
31/3 Torben Sørensen
1/4 Karen Bunk
7/4 Kristian Mosgaard (konfirmation)
14/4 Arne Bach
21/4 Maurits Dirdal
25/4 kl 14.30 Kristian Mosgaard
26/4 Maurits Dirdal
28/4 Karen Bunk
B. Det er besluttet, at der er ens aflønning i provstiet – vi tilslutter os.

organistvikarer
C: Arbejdstilsyn kommer
på tilsyn
3. Kirkeværgen.
A: Skader på kirkens tag, skal
med på kirkesynet 7.3.13

4. Kirkeudvalget.
5. Præstegårdsudvalget.

6. Præsterne.

7. Medarbejderrepræsentant.
8. Kassereren.

9. Kirkens liv og vækst.
Aktivitetsudvalget.

Øvrige udvalg.
10. Næste møde:
Forretningsudvalget: 5/3
Menighedsrådet: 14/3
11. Eventuelt.

12. Protokollen underskrives

C. APV er udarbejdet i februar 2012 – og kan være gældende i op til 3 år.
Formalier overfor arbejdstilsynet er opfyldt. Maurits deltager i
tilsynsbesøget.
A. Kristian Mosgaard – Jens, Erik samt bygningssagkyndig Ole deltager
ved synet den 07.03.13. Der deltager 4 fra provstiet. Finn har udarbejdet
notater omkring sine bygningsbesøg – Kristian rykker for, at notaterne
bliver fremsendt forud for mødet.
Finn Balle fremlægger fejl og mangler på mødet.
Fremover skal der kun være præstegårdssyn hvert 2. år. Det drøftes, om
vi selv skal gennemgå bygningerne en gang årligt – det træffes ikke
beslutninger om dette.
Der er taget billeder af kirkens tag – Carsten har dem – han sørger for, at
Kristian m.fl. får dem.
Inventarlister – Carsten undersøger, hvad der ligger af den slags.
Intet under dette punkt.
Der er licitation af Nørrealle 1 den 28.02.13 – derefter afholder udvalget
møde. På menighedsrådsmødet i marts skal igangsættelse af
renoveringen godkendes. Det drøftes, at der kan være brug for at stille en
bolig til rådighed til den nye præst i en kort periode, indtil præsteboligen
er færdig. Den forventes at være færdig den 01.07.13. Arne Laugesen
undersøger, om han kan stille en lille bolig til rådighed.
Erik. Festgudstjeneste den 01.04.13. Langt det meste er på plads. Der
uddeles adgangskort ved gudstjenesten den 17.03.13.
Fremover skal der tælles deltagere til alle arrangementer. Præster og
medarbejdere udarbejder et udkast til næste menighedsrådsmøde,
hvordan denne tælling kan foregå.
Jens. U2 gudstjenesten den 22.03.13. Den 16.03.13 kl. 9.30 udleveres der
adgangskort ved Paw Sko – max 2 pr. person. Kl. 13 afholdes der også
en gudstjeneste (først og fremmest for konfirmander).
AU har fået ført til referat, hvilket ikke er sket tidligere, at der bevilliges
10.000,- kr til gudstjenesterne.
Svend Erik. Intet under dette punkt.
Intet under dette punkt.
Inden 01.03.13 skal de forskellige udvalg fremsende budgetønsker for
2014. Primo april skal kassereren sammen med kordegnen se på det
samlede budget.
Regnskabsperioden for 2012 er afsluttet. Det er ser ganske fornuftigt ud.
Ulrik rundsender budgetrammen til alle medlemmer.
Aktivitetsudvalg.
Der har været afholdt udvalgsmøde den 19.02.13. De kommende
arrangementer (se kirkebladet) er gennemgået – og planlagt.
09.05.13 afholdes der afskedsgudstjeneste for Erik. Efterfølgende
inviterer menighedsrådet til kirkefrokost. Der afsættes max 10.000,- kr til
arrangementet.
Intet under dette punkt.

Næste møde den 14.03.13 kl. 18.30
Filmen omkring Kristian Marius Andersen (Tangentspilleren) vises
fortsat i Ikast Bio. Desuden udkommer den på DVD sidst på året.

