HERNING SOGNS
MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 23. januar 2013 kl. 19.00
Indledning ved Arne Bach
Afbud fra Anne Damgaard, Tobias Eberlein og Maurits Dirdal.
Det vedtoges som uopsættelige punkter at tilføje til dagsordenen svar til menighedsrådets advokat
vedrørende svarskrift i skelsagen (behandles i forbindelse med pkt. 6) og Folkekirkens Nødhjælps
landsindsamling (nyt pkt. 1.E).

Dagsorden:
1. Formand og næstformand
Meddelelser
A: Embedsbeskrivelse til annonce skr. 30/2012.
Der var ingen bemærkninger til indholdet, men der foretoges enkelte redaktionelle rettelser.
Beskrivelsen blev vedtaget.
B: Aftale om møde om profil for ny præst
Det aftaltes, at mødet afholdes lørdag den 2. februar kl. 14.30.
C: Styregruppe vedr. dronningebesøg 1.4.13
Mads Bille, Erik Nikolajsen, Jens Moesgård Nielsen og Carsten Færch drøfter gudstjenesten
mv. ved et møde den 30. januar, hvor det aftaltes, at Torben Sørensen deltager som repræsentant
for de folkevalgte i menighedsrådet.
D: Forretningsorden og vedtægter – se bilag
Udkast til forretningsorden vedtoges og blev underskrevet af formanden.
Tilsvarende blev vedtægt for sekretæren vedtaget med en omformulering af § 6.
I vedtægten for kirkeværgen blev den årlige udgiftsgodtgørelse fastsat til 2500 kr.
Vedtægten for Kirkeudvalget blev vedtaget uden bemærkninger.
Da der var kommet en ny standard, blev behandlingen af vedtægterne for kasseren udsat og skal
behandles sammen med en vedtægt for regnskabsføreren og regnskabsinstruksen. Endvidere
udsattes vedtægten for kontaktpersonen.
E. Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling den 10. marts 2013

Det er ved konstitueringen blevet overset, at der burde være udpeget en koordinator, hvis
Herning Sogn også denne gang ønsker at deltage. Menighedsrådet ønskede, at sognet fortsat
skulle deltage. Det aftaltes, at Willy Stampe udpeges.
2. Kontaktpersonen
A: Kordegn i kirken:
1/1-2013 kl. 16.00 Henny Rønnow
6/1 Bente Verner
13/1 Torben Sørensen
20/1 Arne Bach
27/1 Maurits Dirdal
3/2 Torben Sørensen
10/2 Ulrik Torp Svendsen
17/2 Karen Bunk
24/2 Elin Høyer Hansen
3/3 Arne Laugesen
10/3 Arne Bach
3. Kirkeværgen
Kristian Moesgaard redegjorde for det afholdte præsyn forud for provstesynet.
4. Kirkeudvalget
Erik Nikolajsen redegjorde for et af arkitekt Aksel Fyhn udarbejdet forslag til nyindretning af
kirkens våbenhus. Forslaget har til formål at gøre rummet mere indbydende, mere funktionelt og
mere åbent ud mod byen.
I Kirkeudvalget er der tilslutning til forslaget, som vil skulle have stiftets godkendelse og
fondsstøtte for at kunne gennemføres. Det aftaltes, at Erik Nikolajsen sender projektmaterialet til
stiftet.
Erik Nikolajsen redegjorde endvidere for det af det tidligere menighedsråd iværksatte
projektarbejde vedrørende en diskret IT-løsning i kirken.
5. Præstegårdsudvalget
Torben Sørensen fortalte om arkitekt Aksel Fyhns forberedelse af udbud af forskellige entrepriser
på istandsættelsen af præsteboligen Nørre Allé 1. Det forventes, at der vil kunne fremlægges tilbud,
herunder flere alternative tilbud på dele af istandsættelsen på menighedsrådets møde den 14. marts.
6. Præsterne
Kristi Himmelfarts Dag holdes afskedsgudstjeneste for Erik Nikolajsen, og han agter derefter at
holde ferie frem til sin fratræden. Der var ikke bemærkninger til denne plan.
Jens Moesgård Nielsen redegjorde for arbejdet med U2-gudstjenesten. TV Midt-Vest vil sende fra
gudstjenesten.
A: Skelsagen ved Jens Moesgård
Jens Moesgård Nielsen orienterede om sagens baggrund og forløb.
Det aftaltes, at formanden meddeler menighedsrådets advokat, at der ikke er bemærkninger til
udkastet til svarskrift.

7. Medarbejderrepræsentant
Intet.
8. Kassereren
Ulrik Torp Svendsen oplyste, at det forventes, at regnskabet for 2012 i det store hele vil balancere.
Han gjorde opmærksom på, at der ikke er midler på budgettet for 2013 til ekstraudgifter i
forbindelse med præsteansættelsen eller andre ekstraordinære udgifter. Alle udvalg bør til
menighedsrådsmødet i marts forberede bidrag til budget 2014. Bidrag skal være FU i hænde senest
den 1. marts. Ved samme møde vil regnskabet for 2012 blive fremlagt til godkendelse.
9. Kirkens liv og vækst
Formanden understregede sit ønske om at få sat mere tid af til dette punkt. Der arbejdes fortsat med
dette.
Aktivitetsudvalget.
Karen Bunk oplyste, at udvalget har konstitueret sig med Tobias Eberlein som formand.
Der er den 4. februar premiere på filmen Tangentspilleren.
Øvrige udvalg
Intet.
10. Næste møde:
Forretningsudvalget:
11. februar kl. 19
5. marts kl.19
Menighedsrådet:
21. februar kl. 18.30
11. Eventuelt
Intet.
12. Protokollen underskrives

