HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 8. maj 2014 kl. 18.30
Indledning ved Karen Bunk
Afbud fra: Anne I. Damgaard, Carsten Færch og Maurits Dirdal.
Laila Nielsen deltog ad pkt. 11.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Udvalgsbeskrivelser
B. Udpegning af medlem til
Lindelys bestyrelse
C. Overvejelser om bispevalg til efteråret
D. Stillingtagen til betænkning 1544.
FU har ikke noget forslag til udtalelse.
E. Udleje af kirkens lokaler
hver 2. torsdag til Folkevirke.
FU indstiller, at ansøgningen imødekommes i
det omfang, det passer
ind i kirkens kalender, og
mod et gebyr på 500 kr.
+ moms pr. gang.
F. Konstituering af Juma
Kruse som vikar
2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Formanden redegjorde for forløbet af hovedforhandlingen
i skelsagen. Vestre Landsret afsiger dom i sagen den 21. maj
2014.
Jens Moesgård Nielsen redegjorde for arbejdet med beskrivelsen af en række udvalg. Det drøftes i de pågældende udvalg.
Sagen udsattes.
Sagen udsattes.
Der udveksledes synspunkter om sagen.
Betænkningen blev drøftet. Formanden og sekretæren udarbejder
på baggrund heraf en udtalelse.
Det besluttedes at tilbyde Folkevirke, at deres arrangementer kan
afholdes på mandage eller tirsdage, da der særligt på torsdage i
forvejen er mange arrangementer. Der opkræves et gebyr på 500 kr.
pr. gang – uden moms.

Juma Kruse indsættes ved gudstjenesten den 6. juli 2014.

11/5 Torben Sørensen
16/5 Ulrik Baun
18/5 Elin Hansen
22/5 kl. 14.30 Bent Elmkvist
25/5 Arne Bach
29/5 Henny Rønnow
1/6 Karen Bunk
8/6 Torben Sørensen

9/6 Maurits Dirdal
15/6 Elin Hansen
22/6 Inga Østermark
29/6 Maurits Dirdal
6/7 Karen Bunk
13/7 Torben Sørensen
20/7 Elin Hansen
27/7 Arne Bach
3/8 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat.
10/8 Karen Bunk
3. Kirkeværgen.

Der forelå ikke noget.

4. Kirkeudvalget.

Bo Knudsen redegjorde for arbejdet med vurdering af de modtagne
tilbud på AV-udstyr omfattende lærred i korbuen og monitorer i
tværskibene. Arbejdet foregår i samarbejde med Olav Helms som
konsulent.
Der afholdes præsentationer med tilbudsgiverne.
Torben Sørensen bemærkede, at projektet var overtaget fra det
tidligere menighedsråd, og at dette råd aldrig rigtigt har forholdt
sig til, hvad man gerne ville. Torben Sørensen fandt, at projektet
burde genovervejes.
Dette afstedkom en diskussion, hvorfra synspunkterne tages med
Kirkeudvalget.

5. Præstegårdsudvalget.

Kristian Moesgaard redegjorde for henvendelse fra arkitektfirmaet
Arkitec om 1-årsgennemgang af Nørre Allé 1. Dette iværksættes.
Der indhentes tilbud på udestående arbejder på de tre
præstegårde.

6. Kirkens liv og vækst.
A: Fortsat visionsarbejde

Ulrik Baun henviste til rapport og referat, der er udsendt til
medlemmerne. Menighedsrådet tilsluttede sig intentionen i den
af udvalget formulerede vision, ”Herning kirke vil være et åbent og
samlende fællesskab, hvor det er let at deltage i gudstjenester og
kirkens liv.” Udvalget arbejder videre med formuleringen.

7. Aktivitetsudvalget.

Ulrik Baun erindrede om frivilligfesten den 15. juni 2014 kl. 15-19.
Sognemedhjælperens arbejde og store indsats drøftedes og påskønnedes.

8. Korudvalget
Korregnskab 2013

Karen Bunk redegjorde for det indledte samarbejde med en revisor
om en afklaring af relationerne mellem korkassen, fonden og
venneforeningen.
Menighedsrådet tog den udsendte forklaring til regnskabet til
efterretning og godkendte korregnskab 2013.

9. Øvrige udvalg

Der forelå intet.

10. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

11. Kassereren
Kvartalsrapport, 1. kvartal
2014

Laila Nielsen gennemgik kvartalsrapporten, der blev underskrevet
af formand og kasserer.
Ulrik Torp Svendsen redegjorde for arbejdet med budgettet, der
forelægges på junimødet.

12. Præsterne.

Jens Moesgård Nielsen fortalte om gudstjenesten for hørehæmmede
den 11. maj 2014 og orienterede om konfirmandindskrivningen og
sin forestående studieorlov.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 3/6
2014 kl. 19
Menighedsrådet: 12/6 2014
kl. 18.30.
14. Eventuelt.
A: Indledere ved kommende
møder.
15. Protokollen underskrives.

Ulrik Baun indleder ved junimødet.

