HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 12. juni 2014 kl. 18.30
Indledning ved Ulrik Baun
Afbud fra: Jens Moesgård Nielsen, Tobias Ramm-Eberlein, Arne Laugesen, Svend Erik Søgaard og
Carsten Færch.
Laila Nielsen deltog ad dagsordenens pkt. 11.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Udvalgsbeskrivelser
B. Udpegning af medlem til
Lindelys bestyrelse
C. Overvejelser om
bispevalg til efteråret
D. Fælles afskedsgave til
biskop Karsten Nissen
E. Orienteringsmøde til
efteråret
F. Ansøgning om
renovering af orgel
G. Opfølgning på skelsag

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Der forelå intet nyt.
Jørn Elkjær-Holm blev udpeget som repræsentant for menighedsrådet.
Der afholdes debatmøde 11. august 2014 kl. 19 på Herning VUC.
Der er nyt om debatmøderne på kirkenettet.
Det besluttedes at yde det foreslåede bidrag til fælles gave på 25
kr. pr. menighedsrådsmedlem.
Det aftaltes, at der ved orienteringsmødet redegøres for personalepolitikken, og at mødet afholdes den 7. september 2014.
Formanden gennemgik udkast til ansøgning, som det vedtoges at
afsende.
Formanden orienterede om den seneste korrespondance efter
retssagen. Der stiles mod en orientering om projektet på næste
møde.

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 Bent Elmkvist
10/8 Karen Bunk
17/8 Elin Hansen
24/8 Karen Bunk
28/8 kl. 14.30 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
31/8 Ulrik Baun
7/9 Ulrik Torp Svendsen
14/9 Maurits Dirdal

21/9 Torben Sørensen
28/9 Arne Bach
B. Kordegnens velkomst

Det besluttedes at tage den foreslåede nye tekst i brug med en
enkelt rettelse, således at det anføres, at børnekirke er for børn
indtil 2. klasse.

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Bo Knudsen forklarede, at udvalget nu stiler mod en ren projektorløsning og med en højere, mere diskret placering af lærreder.
De forskellige udestående projekter vedrørende kirken blev
drøftet. Ved næste møde drøftes fundraising til projekterne.

5. Præstegårdsudvalget.

Der har d.d. været 1-årsgennemgang på Nørre Allé 1. Der er alene
småting udestående.
Det aftaltes nu at iværksætte pasning af haven til Norre Allé 1, hvortil der tidligere er bevilget et beløb.

6. Kirkens liv og vækst.
A: Fortsat visionsarbejde

Der forelå intet nyt.

7. Aktivitetsudvalget.

Ulrik Baun redegjorde for arbejdet med frivilligfesten på søndag.

8. Korudvalget

Karen Bunk oplyste om ørehængerkoncert torsdag den 26. juni
2014 og om arbejdet med forberedelse af cykelløbet.
Mads Bille og revisor vil på novembermødet redegøre for overvejelserne om regnskabsmæssig adskillelse af de forskellige
aktiviteter.

9. Øvrige udvalg

Der forelå intet.

10. Medarbejderrepræsentant.

Var ikke til stede.

11. Kassereren.
A. Budget 2015

Laila Nielsen gennemgik budgettet og redegjorde bl.a. for de bevilgede synsudsatte arbejder, overenskomstmæssige lønstigninger
samt indarbejdede merudgiftsønsker til rytmisk gudstjeneste og
personalets efteruddannelse.
Det besluttedes derudover efter forslag fra kasseren at indarbejde
et ønske om, at bevillingen til en ny brugt traktor erstattes af bevilling til en multifunktionsmaskine, der kan løse en række
funktioner og herunder afløse en ældre løvsuger. Dette vil i givet
fald medføre en aktuel merudgift på 155.000 kr., men må forventes på længere sigt at medføre en besparelse.
Budgetforslaget blev godkendt med denne tilføjelse og underskrevet
af formand og kasserer.

12. Præsterne.
Bo Knudsen orienterede om provstiets præsters forestående
studietur til Wittenberg og om sin deltagelse i en frivillighedskonference. Han fortalte videre om overdragelsen til Juma Kruse,
der besøger menighedsrådet torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.30.

13. Næste møde :
Forretningsudvalget: 5/8
2014 kl. 19
Menighedsrådet: 14/8 2014
kl. 18.30.
14. Eventuelt.
A: Indledere ved kommende
møder.
15. Protokollen underskrives.

Arne Bach aftaler dette. Bo Knudsen indleder ved septembermødet.

