HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 16. januar 2014 kl. 18.30
Indledning ved Arne Bach
Afbud fra: Bo Knudsen, Svend Erik Søgaard. Maurits Dirdal og Elin Hansen.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Sagen vedr. Lindely.
B. Parkering på kirkepladsen én dag om
måneden for mødedeltagere i Bethania.
FU indstiller, at det kan
finde sted, forudsat det
ikke er samtidig med
aktivitet i kirken.

Arne Bach og Arne Laugesen redegjorde for sagen vedrørende
Børnehuset Lindely. Der vurderes at være en positiv udvikling.
Arne Bach redegjorde for henvendelsen fra Indre Mission om parkering en dag månedlig i dagtimerne. Det vedtoges at tiltræde indstillingen under forudsætning af, at Indre Mission selv på forhånd
sikrer sig ved henvendelse to dage før arrangementet, om der er
modstridende arrangementer i kirken.

C. (Lukket punkt)
2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

3. Kirkeværgen.

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
2/3 Elin Hansen
9/3 Ulrik Torp Svendsen
16/3 Arne Laugesen
23/3 Karen Bunk
30/3 Arne Laugesen
Kristian Moesgaard oplyste, at der er iværksat en forespørgsel
til provstiets bygningssagkyndige om udgifterne til istandsættelse
af taget.
Højttaleranlægget er blevet afprøvet, og det virker. Det er primært
et spørgsmål om indstilling af mikrofoner. Det aftaltes, at det ved
de næste fire gudstjenester afprøves, at kordegnen benytter mikrofonen på stander.

4. Kirkeudvalget.

Der forelå intet.

5. Præstegårdsudvalget.

Kristian Moesgaard er valgt som formand.

6. Kirkens liv og vækst.
A. Orientering ved Birgit
Simonsen, leder, Lindely

Punktet udgik. Det er udsat indtil videre.

7. Aktivitetsudvalget.
A. Visionsdag

Ulrik Baun er valgt som formand.
Udvalget overvejer, hvor dagens arrangement skal afholdes.

8. Korudvalget

Karen Bunk og Anne Damgaard orienterede om korets aktiviteter
med henblik på at rejse penge til korets forestående rejse til
Australien. Der afholdes musikarrangement med kaffebord på
Østergaards Hotel søndag den 9. marts 2014 kl. 15..

9. Øvrige udvalg
A. Nyt fra byggeudvalget?
B. Nyt fra kirkeudvalget?

Der afholdes inden for nær fremtid møde i begge udvalg.

10. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

11. Kassereren.

Ulrik Torp Svendsen oplyste, at der forventes et lille overskud på
regnskabet for 2013. Udvalgene bedes nu overveje bidrag til budget
2015.
Der er indledt drøftelser med de ansvarlige for rytmisk gudstjeneste
om en nyordning af økonomien med henblik på, at rytmisk gudstjeneste fremover bliver indskrevet i budgettet. Der afventes svar.

A. Rytmisk gudstjeneste

12. Præsterne.

Jens Moesgård Nielsen oplyste, at der er lagt gudstjenesteplan for
hele året. Det nye Fuglsang Plejehjem skal betjenes af andre sogne.
Til gengæld får præsterne ved Herning Kirke flere tjenester ved
Vesterled og Lindegården. Kirketællingen viser god tilslutning til
gudstjenester og offentlige arrangementer. Han foreslog, at det
overvejedes at anskaffe mobiltelefoner til præsterne. Ulrik Torp
Svendsen undersøger ønsker og muligheder.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 5/2
2014 kl.19
Menighedsrådet: 20/2 2014
kl. 18.30.
14. Eventuelt.
Indledere ved kommende
møder.
15. Protokollen underskrives.

Kristian Moesgaard indleder ved februarmødet og Tobias Ramm
Eberlein i marts.

