HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 12. december 2013 kl. 18.30
Indledning ved Ulrik Baun
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Opfølgning på justering
af udvalgsskema.
B. Besøg på Den Jyske
Sangskole 27/2 kl. 17.30 i
Kirken.
C. Mødekalender 2014.

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Arne Bach indtræder i Kirkegårdsbestyrelsen i stedet for
Kristian Moesgaard.
Det bedes meddelt Arne, om man deltager med ledsager.

Menighedsrådets møder i 2014 afholdes efter følgende plan:
16.1 20.2 13.3 10.4 8.5 12.6 14.8 11.9 9.10 13.11 11.12

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 Henny Rønnow
24/12 kl. 16.30 Anne Damgaard
25/12 Henny Rønnow
26/12 Maurits Dirdal
29/12 Elin Hansen
1/1 kl. 16 Karen Bunk
5/1 Torben Sørensen
12/1 Ulrik Baun
19/1 Arne Laugesen
23/1 kl. 14.30 Bente Verner
26/1 Arne Bach
2/2 Elin Hansen
9/2 Arne Laugesen
16/2 Maurits Dirdal
23/2 Torben Sørensen

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Bo Knudsen redegjorde for udvalgets foreløbige overvejelser.
om AV-udstyr.
Udvalget vil nu opfordre nogle leverandører til at afgive tilbud.

5. Præstegårdsudvalget.

Udvalget vil snarest konstituere sig.

6. Kirkens liv og vækst.
A. Orientering ved
kirketjener Carsten Færch

Carsten Færch fortalte om hverdagen som kirketjener og om
oplevelser i tjenesten.

7. Aktivitetsudvalget.

Tobias Ramm Eberlein fortalte om den velbesøgte adventsfest.
Udvalget har endnu ikke konstitueret sig efter ændringen.

8. Øvrige udvalg
A. Forslag om nyt medlem i
Korudvalget. En af de
voksne korsangere.

B. Orientering om
juleuddeling

C. Indstilling vedrørende
uddeling af midler indsamlet
til menighedsplejen.
D. Orientering vedrørende
Lindely.

Karen Bunk indstillede på udvalgets vegne, at man søger en
kandidat blandt de voksne sangere. Dette blev vedtaget.
Endvidere orienteredes om adventskoncerterne den 15.
december. Det aftaltes efter forslag fra Anne Damgaard, at
Korudvalget fremover bliver et fast punkt på menighedsrådets
dagsorden.
Jens Moesgård Nielsen orienterede om menighedsplejens
forestående juleuddeling .
Endvidere orienteredes om samarbejdet mellem Lions Club og
kirkerne i Herning om uddeling samt om andre former for
uddeling i forbindelse med julen.
Jens Moesgård Nielsen oplyste, at udvalget indstiller, at
menighedsplejens indsamlede midler alene anvendes til diakonale
formål, og at der ikke gives støtte til enkeltpersoners studierejser
o. lign. Dette blev vedtaget.
Elin Hansen og Arne Laugesen orienterede i generelle vendinger
om baggrunden for den aktuelle presseomtale af børnehaven og om
bestyrelsens og personalets behandling af henvendelser fra enkelte
forældre. Henvendelserne er blevet undersøgt i samarbejde med
kommunen, som der hurtigt blev etableret kontakt med.
Elin Hansen og Arne Laugesen oplyste, at personalet ikke har
iagttaget nogen former for overgreb børnene i mellem eller
ændringer i børnenes adfærd, der kunne tyde på dette. Der er
skærpet fokus omkring dette.
Bestyrelsen har sendt en kommentar til pressen, men har
efter sagens natur ikke offentligt kunnet kommentere enkelte
børns forhold. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor der
gøres en stor indsats for at tage vare på børnene og personalet.

9. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

10. Kassereren.
A. Provstiets
langtidsplanlægning

Ulrik Torp Svendsen orienterede om, at der er afsat 2 mio. kr.
til kirkens tag i 2020.
Formanden vil tage initiativ til drøftelse med provstiudvalget
om tagets vedligeholdelsesstand, kalkning af kirken og om
istandsættelse af orglet.
Dette forventes at finde sted ved det foreløbige budgetsamråd
til foråret.

11. Præsterne.

Jens Moesgård Nielsen og Bo Knudsen forventes at holde
studieorlov i 2. halvår 2014 i forlængelse af hinanden.

Jens Moesgård Nielsen orienterede om et nyt hæfte til støtte
for Herning Krisecenter.
Bo Knudsen fortalte om en aftale med Den Kristne Friskole om
juleafslutning i Herning Kirke.
Svend Erik Søgaard orienterede om udkast til nyt regulativ for
sygehuspræstens virksomhed.

12. Næste møde:
Forretningsudvalget: 7/1 kl.
19.00
Menighedsrådet: 16/1 2014
kl. 18.30.
13. Eventuelt.
Indledere ved kommende
møder.
14. Protokollen underskrives.

Arne Bach vil indlede ved januarmødet.

