HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 11. december 2014 kl. 18.30
Afbud fra Anne I. Damgaard, Ulrik Torp Svendsen, Kristian Moesgaard og Tobias Ramm Eberlein
Indledning ved Jens Moesgaard Nielsen.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Deklaration om
byggeretligt skel

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

B. Medarbejdermøde

Formanden oplyste, at deklarationen nu er underskrevet. Den
vil nu blive tinglyst, og skelsagen kan dermed anses for
afsluttet.

7/12 Henny Rønnow
14/12 Ulrik Baun
21/12 Maurits Dirdal
24/12 kl. 10 Elin Hansen
24/12 kl. 14 Maurits Dirdal
24/12 kl. 15.15 Arne Bach
24/12 kl. 16.30 Henny Rønnow
25/12 Karen Bunk
26/12 Bent Elmkvist
28/12 Torben Sørensen
1/1 kl. 16 Ulrik Baun
4/1 Torben Sørensen
11/1 Elin Hansen
18/1 Arne Laugesen
25/1 Karen Bunk
29/1 kl. 14.30 Maurits Dirdal spørger ekstern
1/2 Arne Laugesen
Der har været afholdt et udmærket medarbejdermøde.

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Der forelå intet.

5. Præstegårdsudvalget.
A. Radiatorer i kælderen på
Nørre Allé 1

Det vedtoges at følge forslaget om at opsætte radiatorer i alle
rum i kælderen.

6. Aktivitetsudvalget.
A. Evaluering af jubilæet

7. Korudvalget
A. Udpegning af
medlemmer til HKD´s fond

8. Byggeudvalget

9. Øvrige udvalg
A. Orientering om og planer
vedr. Lindely v. Elin Hansen

Der var enighed om, at det havde været en flot gudstjeneste og i
det hele taget en succesrig markering af jubilæet. Jens Moesgaard
Nielsen bemærkede, at der også havde været god tilslutning til de
øvrige jubilæumsarrangementer.
Jens Moesgaard Nielsen og Ulrik Baun redegjorde for planerne om
nytårsarrangement for menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere den
30. januar 2015. Arrangementet bliver denne gang uden ledsagere.
Karen Bunk oplyste, at Korudvalget indstillede, at advokat Søren
Thygesen samt erhvervsmændene Ole Abildtrup og Carl Aage
Nielsen genudpeges.
Ulrik Torp Svendsen har over for rådets formand meldt sig som
interesseret.
Det vedtoges at følge korudvalgets indstilling om genudpegning af
de nuværende medlemmer.
Udpegningen har virkning for perioden 1. april 2014 – 31. marts
2016.
Jens Moesgaard Nielsen bemærkede, at han var enig i den
bemærkning, som Ulrik Torp Svendsen havde sendt om styrkelse
af forbindelsen mellem fonden og menighedsrådet, og at dette burde
haves i erindring ved kommende udpegninger. Der var almindelig
tilslutning til dette synspunkt.
Karen Bunk fortalte om korenes julekoncerter søndag den 14.
december 2014 og om drengekorets deltagelse i kirkeministerens
julekoncert.
Byggeudvalget har holdt sit første møde med den antagne bygherrerådgiver fra Søren Andersen Arkitekter A/S, og arbejdet er i god
gænge.
Elin Hansen redegjorde for baggrunden for institutionens virke og
for dens særkender samt for lederskiftet. Annette Stær er ansat som ny
leder pr. 1. januar 2015.
Der har i en periode været skærpet kommunalt tilsyn, men det er nu
ophørt.
Der var på denne baggrund en drøftelse af menighedsrådets engagement i Lindely, som giver sig konkret udtryk i deltagelse i bestyrelsen, og som der var enighed om at bakke op om.
Rådet udtrykte stor anerkendelse af det arbejde, der af bestyrelsen
sammen med personalet og forældrene er udført for igen at få Lindely i god gænge efter den blæst, der har været om den private
selvejende institution. Den nye leder inviteres til et kommende møde i
menighedsrådet. Der arbejdes med at udvikle samarbejdet med kirkens
medarbejdere og med frivillige.

10. Medarbejderrepræsentant.

Carsten Færch er blevet genvalgt.

11. Kassereren.

Budgetopfølgning pr. 24. november 2014 udsendt forud for mødet
blev taget til efterretning.

12. Præsterne.

Juma Kruse fortalte om sine erfaringer fra vikariatet i sognet. Han

fortsætter til en ny stilling i Thorning Sogn. Formanden takkede
Juma Kruse for indsatsen i sognet og ønskede held og lykke fremover.
Jens Moesgaard Nielsen fortalte om særlige gudstjenester for en
række institutioner og foreninger mv. Han omtalte arbejdet i Blå
Kors’ varmestue, hvor der godt kan bruges flere frivillige.
Svend Erik Søgaard fortalte om de ugentlige gudstjenester i kirkestuen på sygehuset.

13. Næste møde :
Forretningsudvalget: 07.01.
2015 kl. 19
Menighedsrådet: 15.1. 2015
kl. 18.30.
14. Eventuelt.
Indledere ved kommende
møder.
15. Protokollen underskrives.

Torben Sørensen indleder ved januarmødet.

