HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 10. oktober 2013 kl. 18.30
Afbud fra Svend Erik Søgaard.
Indledning ved Arne Laugesen.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A: Ansøgning om støtte til
Sct. Nikolajtjenesten
B: Visionsdag i februar 2014

C: Oplæg vedrørende
debatoplæg om
styringsstuktur
2. Kontaktpersonen.
A: Kordegn i kirken:

Sagen udsat med henblik på den aftalte generelle drøftelse af støttepolitik.
Tobias Ramm Eberlein og Jens Moesgaard Nielsen fortalte om
planlægningen. Det aftaltes, at lørdagene den 1. og 22. februar 2014
reserveres til formålet. Jens Moesgaard Nielsen afklarer, hvilken
dag flest kan være med og melder den endelige dato ud.
Arbejdsgruppens udkast drøftedes og vedtoges med en tilføjelse.
Menighedsrådet finder, at debatoplægget ikke udgør et velegnet
beslutningsgrundlag.

6/10 Maurits Dirdal
13/10 Karen Bunk
20/10 Elin Hansen
27/10 Arne Bach
31/10 Bent Elmkvist
3/11 Inga Østermark
10/11 Elin Hansen
17/11 Ulrik Baun
24/11 Torben Sørensen
1/12 Karen Bunk
8/12 Arne Bach
15/12 Ulrik Torp Svendsen
22/12 Maurits Dirdal
24/12 kl. 10.00 Elin Hansen
24/12 kl. 14.00 Arne Laugesen
24/12 kl. 15.15 Ulrik Baun
24/12 kl. 16.30 Anne Damgaard
25/12 Henny Rønnow/Bent Elmkvist
26/12 Maurits Dirdal
29/12 Elin Hansen

B: (Lukket punkt)
3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Bo Knudsen beskrev udvalgets undersøgelse af mulige AVløsninger i kirken, herunder en forbedring af lydanlægget.

5. Præstegårdsudvalget.

Der forelå intet.

6. Kirkens liv og vækst.
A: Orientering med besøg af
organist Mads Bille

Mads Bille omtalte det omfattende arbejdet med kirkemusikken,
Herning Kirkes Drengekor og de tilhørende institutioner, betydningen
i forhold til formidlingen af det kristne budskab, profilering af koret,
fundraising, uddannelsen af kormedlemmer, koret som dannelsesprojekt mv., Den Jyske Sangskole, de otte sangkraftcentre og
Sangens Hus. Visioner om den fremtidige organisering af kirkemusikken drøftedes.

7. Aktivitetsudvalget.

Karen Bunk roste gårsdagens temaaften om fællessang med lige
over 100 deltagere.

8. Øvrige udvalg
A: Børnehuset Lindely

Elin Hansen redegjorde for aktiviteterne. Lederen af børnehaven
vil orientere nærmere ved et kommende møde.

9. Medarbejderrepræsentant.

Carsten Færch orienterede om personalesituationen.

10. Rytmisk gudstjeneste.
Oplæg ved Bo Knudsen

Bo Knudsen bemærkede, at arrangementet fortsat delvist er
privat finansieret. Der var enighed om, at det ikke er holdbart at et
underskud i forhold til en af kirkens aktiviteter skal finansieres af
private. Arne Bach, Bo Knudsen og Ulrik Torp Svendsen drøfter
med arrangørerne, hvordan det kan organiseres fremover.

11. Kassereren.
A. Gennemgang af
revisionsprotokollat
vedrørende regnskab
2012

B. Gennemgang af
kvartalsrapport 30.09.13
C. Endelig vedtagelse af
budget 2014

12. Præsterne.
Max 5 minutters orientering
til hver.

Laila Nielsen omtalte revisionsprotokollat vedrørende regnskab
2012, udfærdiget efter revisionsbesøg i august 2013. De ikke
standardmæssige bemærkninger blev gennemgået. Kirken er
blevet momsregistreret pr. 1. juli 2013.
Revisor har rejst spørgsmål om forholdet til Herning Kirkes
Drengekors Fond, idet der er overført midler fra korkassen til
fonden. Menighedsrådet tog bemærkningen til efterretning.
Menighedsrådet oplyser, at der i 2013 ikke er overført penge fra
Herning Kirkes Drengekors regnskab til Herning Kirkes Drengekors Fond, og at der heller ikke vil blive det fremover.
Kvartalsrapporten blev gennemgået.
Laila Nielsen orienterede om tillægsbevillinger, således at
budgettet samlet er forbedret med 336.000 kr. Budgettet blev
vedtaget
Bo Knudsen omtalte et møde med en kreds af børnefamilier, der
kommer i kirken. Det blev drøftet, at der mere systematisk bør
stilles tegnemateriale og bøger til rådighed under gudstjenesten, der
kunne overvejes en særlig sang til at markere børnekirken og at
etablere af en juniorklub for lidt større børn.
Bo Knudsen omtalte Allehelgensgudstjenesten, hvortil der i år
udsendes særlige indbydelser til de personer, der har indgivet en
dødsanmeldelse i det forløbne år.
Jens Moesgård Nielsen omtalte et møde om muligt samarbejde

mellem bykirkerne om organistbetjeningen i forbindelse med
ledighed i stillinger ved andre kirker.
Jens Moesgård Nielsen omtalte endelig fordelingen af
Høstofferet.
13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 5/11 kl.
19
Menighedsrådet: 14/11 kl.
18.30
14. Eventuelt.
Indledere ved kommende
møder.

Maurits Dirdal indleder ved menighedsrådsmødet i november,
Ulrik Baun i december.
Formanden oplyste, at han vil udarbejde en postliste over
skrivelser til menighedsrådet

15. Protokollen underskrives

