HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 11. september 2014 kl. 18.30
Indledning ved Kristian Moesgaard
Afbud fra: Bo Knudsen, Anne Damgaard og Arne Laugesen
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Overvejelser om
bispevalget
B. Ansøgning fra
Nikolajtjenesten
C. Forslag om at anskaffe
hjertestarter til kirken

D. Skelsagen
2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

3. Kirkeværgen.

4. Kirkeudvalget.
A. Orientering om status for
AV projekt i kirken med
drøftelse af præferencer

Udfaldet af 1. runde blev drøftet. Der udsendes stemmesedler til
2. runde den 18. september.
Sagen udsat med henblik på at indgå i en prioritering. Menighedsbemærkede, at man ønskede at støtte formålet.
Da der findes en til enhver tid offentligt tilgængelig hjertestarter ved
rådhusets indgang A, var der enighed om, at det ikke er nødvendigt
at kirken påtager sig udgiften til denne anskaffelse og løbende
abonnement. Tobias Ramm Eberlein påtager sig at arrangere en
demonstration for kordegne, personale m.fl.
Der var tilslutning til den af advokaten foreslåede procedure.

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
23/10 kl. 14.30 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
26/10 Henny Rønnow
2/11 Torben Sørensen
9/11 Elin Hansen
16/11 Karen Bunk
23/11 Maurits Dirdal spørger ekstern
30/11 Arne Bach
Kristian Moesgaard bemærkede, at hynderne på knæfaldet er
blevet fornyet.

Tobias Ramm Eberlein redegjorde for status på udvalgets overvejelser. Der var enighed om, at der ikke er grundlag for at skride
til bestilling, før finansieringen er på plads.

B. Orgelrenovering

5. Præstegårdsudvalget.
A: Renovering af
præstegårde

6. Aktivitetsudvalget.
A. Jubilæet

Provstiudvalget har givet tilsagn om bevilling til en god løsning.
Sagen beror pt. i stiftet. Tidspunktet og mulighederne for gennemførelse på den mest hensigtsmæssige måde undersøges nærmere.

Kirkeværgen oplyste, at der er midler til iværksættelse af denne
række af mindre, delvist synsudsatte arbejder. De sættes nu i værk.

Ulrik Baun fortalte om de forestående arrangementer, særligt
sogneaftenen med jubilæumsforedrag den 1. oktober kl. 19.30 og
Sogneeftermiddag den 20. november kl. 14. Programmet for
selve jubilæumsdagen, 1. søndag i advent, foreligger endnu ikke.
Elin Hansen oplyste, at sognemedhjælperen fremover vil holde
et legestuearrangement i Lindely. Stillingen som leder af Lindely
bliver nu opslået. Det aftaltes, at der ved novembermødet tages
en nærmere drøftelse om Lindely med oplæg fra rådets bestyrelsesmedlemmer.

7. Korudvalget

Karen Bunk orienterede om korets afrejsekoncert den 2. oktober
kl. 19, hvortil menighedsrådets medlemmer indbydes. Hun takkede
endvidere for opbakningen til korets sponsorcykelløb til australiensturen, der indledes den 6. oktober.
Der er koncert den 20. september 2014 kl. 15.30 med tidligere og nuværende kormedlemmer.

8. Byggeudvalget

Der afholdes møde den 1. oktober, hvor den videre proces drøftes,
herunder mulighederne og behovet for ekstern bistand.

9. Øvrige udvalg

Der forelå intet.

10. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

11. Kassereren.

Ulrik Torp Svendsen bemærkede, at det reviderede regnskab skal
behandles og underskrives på et møde senest den 15. oktober, således at det er særligt betydningsfuldt, at rådet er beslutningsdygtigt
ved oktobermødet. En mere hensigtsmæssig placering af møderne
i menighedsrådet og kirkegårdsbestyrelsen drøftedes.

12. Præsterne.

Juma Kruse fortalte om sit arbejde med to konfirmandhold og med
minikonfirmander.
Svend Erik Søgaard omtalte mødet den 7. oktober kl. 19 i Aulum
Fritidscenter – ”Tro møder tro” i forbindelse med det nye sygehus.

13. Næste møde :
Forretningsudvalget: 30/9
2014 kl. 19
Menighedsrådet: 9/10 2014
kl. 18.30.
14. Eventuelt.

A. Indledere ved kommende
møder.

Maurits Dirdal indleder ved okobermødet.
Deltagelsen i biskoppens afskedsgudstjeneste drøftedes. Der var
stor tilfredshed med gudstjenesten med konfirmandvelkomst.

15. Protokollen underskrives.

