HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 14. august 2014 kl. 18.30
Indledning ved Erik Nikolajsen, der tillige deltog ved behandlingen af dagsordenens punkt 1.E.
Afbud fra: Ulrik Baun, Elin Hansen, Svend Erik Søgaard og Bo Knudsen.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Udvalgsbeskrivelser
B. Overvejelser om
bispevalg til efteråret
C. Ansøgning om
renovering af orgel
D. Opfølgning på skelsag,
herunder aftale med
byggerådgiver
vedrørende sagsforløb

E. Præsentation af AV samt
våbenhus-projekt. Erik
Nikolajsen deltager
under dette punkt

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Punktet udsattes.
Stemmesedler er nu udsendt.
Provstiudvalget har meddelt, at man anerkender behovet for
en renovering af Herning Kirkes orgel og videresender sagen til
orgelkonsulenten til udtalelse. Formanden kvitterer for svaret og
understreger, at organist Mads Bille gerne vil bistå konsulenten.
Det aftaltes at godkende advokatens forslag til skelsagens videre
ekspedition. Der var enighed om, at der er behov for en bygherrerådgiver, når et flere år gammelt projekt skal genoptages.
Kasseren bemærkede, at der skal indhentes to tilbud på
bygherrerådgivning, og at provstiet skal godkende, at der afholdes af
byggebevillingen hertil.
Fremgangsmåden i forbindelse med projektets fortsættelse drøftedes.
Det besluttedes at anmode Byggeudvalget om at arbejde videre
med sagen, herunder hvilken form for bygherrerådgivning der er
brug for, og hvordan der skal forholdes i forhold til kommunen.
Tobias Eberlein redegjorde for Kirkeudvalgets prioritering af
AV-projektet og dets status, men understregede, at våbenhusprojektet ikke er opgivet. Erik Nikolajsen redegjorde for
forudsætningerne i forbindelse med våbenhusprojektet.
Menighedsrådet anmodede Kirkeudvalget om at arbejde videre
med begge projekter med henblik på, at fondsansøgninger kan
omfatte begge dele.

10/8 Karen Bunk
17/8 Elin Hansen
24/8 Karen Bunk
28/8 kl. 14.30 Inga Østermark
31/8 Ulrik Baun
7/9 Ulrik Torp Svendsen
14/9 Maurits Dirdal
21/9 Torben Sørensen
28/9 Arne Bach

5/10 Arne Laugesen
12/10 Maurits Dirdal
19/10 Torben Sørensen
26/10 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
B. Godkendelse af
opdateret personalepolitik

Personalepolitikken blev godkendt med enkelte redaktionelle
ændringer.

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Der forelå intet.

5. Præstegårdsudvalget.

Der indhentes for tiden tilbud på vedligeholdelsesarbejder inden for
de budgetterede midler.

6. Kirkens liv og vækst.
A. Fortsat visionsarbejde

Afventer næste møde i Aktivitetsudvalget.

7. Aktivitetsudvalget.
A. Jubilæet

Der forelå intet.

8. Korudvalget

Karen Bunk fortalte om cykelløbet ved kirken på lørdag den
23. august 2014 kl. 11.00 og opfordrede til fremmøde. Der er
aktiviteter på pladsen fra kl. 10.15.

9. Byggeudvalget

Er behandlet under punkt 1.

10. Øvrige udvalg

Der forelå intet.

11. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

12. Kassereren. Kvartalsrapport
fremlægges

Kasseren redegjorde for drøftelserne med provstiet. Rådets
ændringsønsker forventes godkendt på det forestående budgetsamråd.
Kvartalsrapporten blev gennemgået. Kasseren blev anmodet
om at indhente oplysning om ekstraordinære udgifter på 4.602,39 kr.
til besøgstjenesten.
Rapporten blev underskrevet af formand og kasserer.

13. Præsterne.

Juma Kruse fortalte om sin start som sognepræst og om start af nye
konfirmandhold. Han synes, at han har fået en god start.

14. Næste møde :
Forretningsudvalget: 2/9
2014 kl. 19
Menighedsrådet: 11/9 2014
kl. 18.30.
15. Eventuelt.
A. Indledere ved kommende
møder.

Det aftaltes, at der ved et kommende møde foretages fotografering
af rådets medlemmer.
Kristian Moesgaard indleder ved septembermødet.

16. Protokollen underskrives.

