HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 13. marts 2014 kl. 18.30
Indledning ved Tobias Ramm Eberlein
Afbud fra: Bo Knudsen, Anne Damgaard og Ulrik Baun.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Sagen vedr. Lindely.
Udpegning af nyt
bestyrelsesmedlem til
Lindely

Elin Hansen og Arne Laugesen orienterede.
Bestyrelsen har konstitueret sig den 3. marts 2014 med Elin
Hansen som formand. Knud Haaning-Andersen er udtrådt af
bestyrelsen, og der er derfor behov for udpegning af et nyt
medlem til bestyrelsen. Elin Hansen og Arne Laugesen iværksætter konsultationer med henblik på udpegning af nyt medlem.

B. Gennemgang af
regnskab 2013 v/ Laila
Nielsen

Menighedsrådet godkendte, med forbehold for kirkegårdsbestyrelsens godkendelse af sin del af regnskabet, regnskabet for 2013Herning Sogns Menighedsråd, CVR nr. 39378213, Regnskab
2013, Afleveret d. 13-03-2014 17:25.
Drøftelse af Herning Kirkes Drengekors regnskab blev udsat til
et senere møde.

C. Forslag om at bede hvert
udvalg levere en kort
beskrivelse af sine
opgaver.

Formanden redegjorde for forretningsudvalgets overvejelser om
forenkling af udvalgslisten, således at det bliver mere oversigtligt
med en sondring mellem udvalg og enkeltposter. I den forbindelse
blev det besluttet, at hvert udvalg skal lave en beskrivelse af sine
opgaver. Der tages udgangspunkt i en af Ingolf Mørch tidligere
udarbejdet oversigt, som vedkommende formand er ansvarlig for
at opdatere til brug for menighedsrådets møde den 10. april 2014.

D. Forslag om leasing af
flygel til kirken.

Menighedsrådet var principielt positiv over for idéen om anskaffelse
af et flygel til kirken. Forslaget henvistes til kirkeudvalget.

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

9/3 Ulrik Torp Svendsen
16/3 Torben Sørensen
23/3 Karen Bunk
30/3 Arne Laugesen
6/4 Bente Verner
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
3/5 (konfirmation) Ulrik Torp Svendsen
4/5 Arne Laugesen
11/5 Torben Sørensen
16/5 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
22/5 kl. 14.30 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
18/5 Elin Hansen
25/5 Arne Bach
29/5 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat

3. Kirkeværgen.

Kristian Moesgaard oplyste, at der er indhentet to tilbud på ny
beklædning til knæfaldet, der samtidig hæves.
Det aftaltes, at der iværksættes portrætfotografering af præsterne
og tages et gruppebillede af rådet til sommer.
Jens Moesgård Nielsen foreslog, at der anskaffes et nyt sæt
af alterbøgerne med tillæg. Dette drøftes i kirkeudvalget sammen
anskaffelse af et antal nye salmebøger eller nyindbinding af et
tilsvarende antal af de nuværende.

4. Kirkeudvalget.

Formanden oplyste, at der er iværksat indhentelse af tilbud på
AV-løsning. Resultatet vil blive forelagt ved et senere møde med en
indstilling.
Der arbejdes med fornyelse af et antal stole.

5. Præstegårdsudvalget.

Kristian Moesgaard oplyste, at udvalget gerne vil besøge de tre
præstegårde.

6. Kirkens liv og vækst.

Der henvistes til pkt. 7.

7. Aktivitetsudvalget.
A. Opfølgning på
visionsdag

Jens Moesgård Nielsen oplyste, at arrangementsudvalget har
modtaget konsulentens materiale, der udsendes til menighedsrådsmedlemmer og ansatte. Der kommer et oplæg fra udvalget.
Den 15. juni 2014 kl. 15-19 afholdes frivilligfest for alle frivillige,
menighedsrådsmedlemmer og ansatte.
Udvalget planlægger snarest at udsende indbydelser til jubilæumsgudstjenesten 1. søndag i advent.
Udvalget vil lægge ny vægt på sin virksomhed som sognemedhjælperudvalg.
”Hjerte, mund og hænder” er et nyt eksternt udvalg, der skal styrke
det diakonale element i kirken, herunder modtagelse af kirkegængere.
Endelig omtalte han den succesrige sogneaften med fremførelse
af Filipperbrevet.

8. Korudvalget

Korets indsamlingsarrangement på Østergaards Hotel var mere
end udsolgt og en stor succes.
Korets cykelløb er udsat til den 23. august 2014.
Sangens hus indvies mandag den 17. marts 2014.

9. Øvrige udvalg

Jens Moesgård Nielsen oplyste, at byggeudvalget har indledt arbejdet

med at forberede iværksættelse af byggeri, herunder tilvejebringelse
af det fornødne antal parkeringspladser.
10. Medarbejderrepræsentant.

Carsten Færch fortalte om tiltrædelsen af en ny praktikant.

11. Kassereren.

Ulrik Torp Svendsen erindrede om, at udvalgene skal levere
deres budgetbidrag senest medio marts 2014.

12. Præsterne.

Jens Moesgård Nielsen orienterede om, at Juniorkirken er kommet
godt i gang. Den 11. maj 2014 holdes en særlig gudstjeneste for
døve- og hørehæmmede. Han erindrede om påskens daglige gudstjenester.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: Aflyst
Menighedsrådet: 10/4 2014
kl. 18.30.

14. Eventuelt.

Indledere ved kommende
møder.
15. Protokollen underskrives.

Jens Moesgård Nielsen fortalte om en henvendelse fra foreningen
Folkevirke, der søger nye lokaler i midtbyen.
Arne Bach indleder ved aprilmødet.

