HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 20. februar 2014 kl. 18.30
Alle medlemmer var mødt.
Indledning ved Kristian Moesgaard
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Sagen vedr. Lindely.

B. (Lukket pkt.)
C. Besøg på Den jyske
sangskole
2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

3. Kirkeværgen. Der bliver
lavet et nyt overslag over
udgifter til renovering af
kirkens tag

Elin Hansen redegjorde for det kommunale tilsyns rapport og den
handlingsplan, som bestyrelsen har afleveret. Rapporten og handlingsplanen er gennemgået med forældrekredsen. Arne Laugesen
redegjorde for perspektiver for bestyrelsesarbejdet.
Menighedsrådet besøger sangskolen den 27. februar 2014 kl. 17.30.
Arrangementet begynder i kirken.

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
6/4 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
13/4 Elin Hansen
17/4 kl. 19 Bent Elmkvist
18/4 Arne Bach
20/4 Arne Laugesen
21/4 Maurits Dirdal
27/4 (konfirmation) Karen Bunk

Kristian Moesgaard redegjorde for drøftelse med provstiets
bygningssagkyndige Finn Balle. Der er ikke udsigt til gennemførelse af projektet foreløbig, og der ændres ikke på nuværende
tidspunkt på det afsatte beløb til fornyelse af kirkens tag.
Kristian Moesgaard indhenter tilbud på udskiftning af læderbeklædningen af kirkens knæfald (synsudsat projekt).
Det aftaltes, at kirkeudvalget drøfter højttaleranlægget og indhenter fornøden sagkyndig bistand med henblik på løsning af

de fortsatte problemer.
4. Kirkeudvalget.

Bo Knudsen redegjorde for sit oplæg til kirkeudvalget om AV, der
udsendes til alle medlemmer til orientering.

5. Præstegårdsudvalget.

Der forelå intet.

6. Kirkens liv og vækst.

Der henvistes til visionsdagen.

7. Aktivitetsudvalget.
A. Visionsdag

Jens Moesgård Nielsen og Ulrik Baun redegjorde for planerne for
visionsdagen
den 22. februar 2014.
Ulrik Baun redegjorde for planerne i forbindelse med kirkens
jubilæum, der indledes onsdag den 20. august 2014, hvor biskop
Karsten Nissen taler, og efterfølges af en række andre arrangementer. Det aftaltes, at hovedfejringen skal finde sted på selve
jubilæumsdagen, 1. søndag i advent.
Det aftaltes, at der arbejdes med en særlig jubilæumshjemmeside.

8. Korudvalget

Karen Bunk og Anne Damgaard fortalte om korets aktiviteter
og ønsket om at råde over et flygel i kirken.

9. Øvrige udvalg

Jens Moesgård Nielsen fortalte, at byggeudvalget har konstitueret sig
med ham som formand, og om udvalgets foreløbige overvejelser
om fortsættelse af projektet vedrørende kirkehuset.

10. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

11. Kassereren.

Ulrik Torp Svendsen efterlyste budgetbidrag fra udvalgene.
Budget/formål vil blive udsendt fra kirkekontoret til kommentering.
Bidragene skal foreligge medio marts.
Han nævnte videre, at der på forretningsudvalgsmødet havde været
drøftet behovet for at lægge egentlige kompetenceudviklingsplaner
for medarbejderne. Det arbejdes der videre med.
Rytmisk gudstjeneste bliver nu optaget som en del af budgettet.

12. Præsterne.

Jens Moesgård Nielsen redegjorde for debatten om placeringen
af konfirmandundervisning. Der tegner dog ikke til umiddelbart
at blive noget forandret i placeringen af konfirmandholdene ved
Herning Kirke.
Bo Knudsen omtalte sangarrangement i arresten.
Alle præsterne omtalte erfaringerne med gensidig afløsning i
funktionen som sygehuspræst.
Det aftaltes, Ulrik Torp Svendsen som praktikant iværksætter
en nærmere undersøgelse af behov og muligheder for IT-fornyelse.

13. Næste møde:

Forretningsudvalget: 4/3
2014 kl. 19
Menighedsrådet: 13/3 2014
kl. 18.30.
14. Eventuelt.
Indledere ved kommende
møder.
15. Protokollen underskrives.

Tobias Ramm Eberlein indleder ved martsmødet.

