HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 12. september 2013 kl. 18.30
Hans Petersen deltog som suppleant for Carsten Færch. Derudover var alle medlemmer mødt.
Bent Elmkvist var mødt særligt med henblik på pkt. 1 C og Frauke Meldgaard med henblik på pkt. 6.
Indledning ved Ulrik Torp Svendsen.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A: Forslag om, at der af indsamlede midler afsættes et
mindre beløb, som kan anvendes til imødekommelse
af enkeltstående ansøgninger.
Ansøgning fra Josefine
Trans om støtte til volontørarbejde
B: Nedsættelse af byggeudvalg, jubilæumsudvalg og
supplering af yderligere udvalg

C: Gennemgang af byggesagen. Tidl. fmd. Bent Elmkvist orienterer
D: Orienteringsmøde
22.09.13
E: Drøftelse af debatoplæg
om styringsstruktur for folkekirken i fremtiden
F: Orientering om byggeri i
Nygade
G: Orientering om foreløbigt
valg til provstiudvalg
H: Ansøgning om lån af kirken til koncert med Søværnets Tambourkorps
den 24. april 2014 i anledning af korpsets 50 års jubilæum

Forslaget blev henvist til udvalget vedrørende menighedspleje
mv. med henblik på drøftelse ved næste menighedsrådsmøde.

Byggeudvalget sammensættes af Jens Moesgård Nielsen, Arne
Laugesen, Bent Elmkvist og Ingolf Mørch.
Der besluttedes, at fejringen af kirkens jubilæum forberedes i
aktivitetsudvalget med bistand af korudvalget.
Formanden vil rette henvendelse til en mulig kandidat som indsamlingsleder.
Bent Elmkvist fortalte om de indledende skridt i forbindelse med
byggeriet. Formanden konstaterede, at sagen beror på retssagen,
der afgøres til maj.
Formanden, kassereren og Bo Knudsen taler på rådets vegne ved
mødet.
Formanden, Bo Knudsen og Torben Sørensen forbereder udkast
til et høringssvar til drøftelse ved næste møde.
Formanden orienterede om byggeriet.
Bent Elmkvist er efter opstillingsmødet suppleant.
Menighedsrådet tilsluttede sig udlånet til koncerten. Formanden drøfter med FDF Kibæk, på hvilke vilkår koncerten
skal finde sted.
Det er tidligere besluttet, at der opkræves 2.500 kr. i forbindelse
med kommercielt orienterede arrangementer.

2. Kontaktpersonen.
A: Kordegn i kirken:

8/9 Ulrik Torp Svendsen
15/9 Torben Sørensen
22/9 Karen Bunk
29/9 Arne Laugesen
6/10 Maurits Dirdal
13/10 Karen Bunk
20/10 Elin Hansen
27/10 Arne Bach
Maurits Dirdal fortalte om sit indtryk af et rigtig godt
arbejdsmiljø i lyset af de afsluttede medarbejderudviklingssamtaler. Det er et arbejdsmiljø, som vi må søge at værne om.

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.
Udvalget har konstitueret sig
med Bo Knudsen som formand.

Arne Bach fortalte om konstitueringen. Udvalget arbejder med
AV-udstyr til kirken.

5. Præstegårdsudvalget.
A: Status for renoveringen,
indflytningssyn

6. Kirkens liv og vækst.
A: Orientering med besøg af
sognemedhjælper Frauke
Meldgaard

7. Aktivitetsudvalget.

8. Øvrige udvalg

Torben Sørensen orienterede om provstens indflytningssyn den 15.
august 2013, der har givet mulighed for iværksættelse af yderligere
forbedringer uden for projektet.

Frauke Meldgaard fortalte om arbejdet med bl.a. babysalmesang,
legestue, minikonfirmander, konfirmandcaféen Unik, kirkecaféen,
spaghettigudstjenester, børnekirken, fornyelsen af hjemmesiden
samt besøgstjenesten. Endvidere omtalte hun sit virke som tillidsmand for sognemedhjælperne i Viborg Stift.
Fremadrettet argumenterede hun for en styrkelse af ungdomsarbejdet.
Tobias Ramm Eberlein omtalte arbejdet med jubilæumsfejring,
sogneaftener og en visionsdag for menighedsrådet og personalet
under medvirken af en ekstern konsulent. Datoen fastsættes ved næste
møde.
Tobias Ramm Eberlein omtalte det lokale arbejde i FDF, 1. kreds,
som i stor udstrækning foregår i samarbejde med Ikast.
Karen Bunk fortalte om et intenst arbejde i korudvalget med at
forberede drengekorets turné til næste år samt søgning af
medlemmer til støttefonden.
Arne Laugesen orienterede om, at der afholdes fest med middag
og auktion den 23. november til fordel for drengekoret.

9. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

10. Orientering om hospitalskirke i Gødstrup ved Svend
Erik Søgaard

Svend Erik Søgaard orienterede om ændringen af projektet,
således at kirken nu opføres af Snejbjerg Menighedsråd med
støtte alene fra de to provstier i Herning.

11. Kassereren.
Orientering om budgetsamråd samt om tillægsbevillinger.
Gennemgang af kvartalsrapporten.
12. Præsterne.

Kassereren orienterede om, at der ved provstisamrådet blev
bevilget 250.000 kr. til AV-udstyr i kirken. Der er ligeledes
af provstiudvalget bevilget 100.000 kr. til klinkegulv i kælderen under præstegården i Nørre Allé og enkelte andre mindre arbejder.
Kvartalsrapporten blev kort gennemgået.
Bo Knudsen bemærkede, at han og familien er faldet godt til
i sognet og takkede for modtagelsen.
Jens Moesgård Nielsen fortalte om arbejdet med sogneeftermiddage, hvor der skal nedsættes en arbejdsgruppe, og om
vandregudstjenesten, sogneaftenenerne og etableringen af
Sangens Hus. Der er problemer med lydanlægget i kirkehuset. Formanden drøfter dette med Carsten Færch.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 2/10 kl.
19
Menighedsrådet: 10/10 kl.
18.30
14. Eventuelt.
Indledere ved kommende
møder.
15. Protokollen underskrives

Arne Laugesen ved oktobermødet.

