HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 15. januar 2015 kl. 18.30
Indledning ved Torben Sørensen
Afbud fra: Anne Damgaard, Svend Erik Søgaard og Bo Knudsen. Per Lindved var tillige indbudt som
1. suppleant, men havde ikke mulighed for at være til stede.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Anne Damgaard ønsker
at træde ud af MR (Lov
om MR § 16 – lovbek.
nr. 771 af 24.6.13)
B. Lukket punkt
C. Lukket punkt
D. Ansøgning: Lyt til
Danske Salmer
2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Der enighed om at bevilge Anne Damgaard udtræden som ansøgt
og med tak for indsatsen. Der var ligeledes enighed om at godkende 1. suppleantens indtræden på den ledigblevne plads. Per
Lindved har ikke haft mulighed for at deltage i mødet, men har
oplyst over for formanden, at han glæder sig til at indtræde i rådet.
Det besluttedes ikke at støtte projektet.

11/1 Elin Hansen
18/1 Arne Laugesen
25/1 Karen Bunk
29/1 kl. 14.30 Bent Elmkvist
1/2 Arne Laugesen
8/2 Maurits Dirdal
15/2 Karen Bunk
22/2 Elin Hansen
1/3 Arne Laugesen

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Tobias Ramm Eberlein oplyste, at den generelle holdning blandt søgte
fonde er, at AV-projektet er for tæt på almindelig drift til, at det er
noget, man ønsker at støtte. Der er således ikke umiddelbart mulighed
for at gennemføre det foreliggende projekt.
Kirkeudvalget vil revurdere projektet og drøfte sagen med provstiet.

5. Præstegårdsudvalget.

Der holdes præstegårdssyn lørdag den 28. februar 2015 kl. 9-12.

6. Kirkens liv og vækst.
A. Fortsat visionsarbejde

Ulrik Baun oplyste, at Aktivitetsudvalget ved det førstkommende
møde drøfter aktiviteter inden for visionsprojektet.

7. Aktivitetsudvalget.

Ulrik Baun erindrede om nytårsarrangementet for rådsmedlemmer
og personale den 30. januar 2015.

8. Korudvalget

Karen Bunk fortalte om succesrig afvikling af korets julekoncerter.
Der var denne gang organiseret nummeruddeling, hvilket sikrede
en hensigtsmæssig tildeling af pladserne. Der er planer om at indbyde menighedsrådet til besøg i Sangens Hus. Endvidere nævnt
sangfest i forbindelse med Open by night den 4. juni 2015.
Anne Damgaard færdiggør regnskabet for 2014.

9. Byggeudvalget.
A. Seneste udvikling vedr
skelsagen

Tinglysningen af deklarationen skulle være på plads.
Jens Moesgård Nielsen fortalte, at der er planlagt møde med bygherrerådgiveren og kommunens planafdeling.

10. Øvrige udvalg

Der forelå intet.

11. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

12. Kassereren

Der forelå intet.

13. Præsterne.

Jens Moesgård Nielsen fortalte om årets konfirmandlejr og om status
efter afslutningen af præsternes studieorlov. Der er modtaget en
henvendelse om et stort gospelarrangement i kirken. Projektet skal
nærmere undersøges.

14. Næste møde :
Forretningsudvalget:3/2
2015 kl. 19
Menighedsrådet: 19/2 2015
kl. 18.30.
15. Eventuelt.
A. Indledere ved kommende
møder.

Karen Bunk indleder ved februarmødet.
Arne Laugesen nævnte, at det kunne være en idé igen at holde
Eksistensaftener om samliv og ægteskab, som tidligere er holdt med
stor succes. Aktivitetsudvalget vil drøfte dette. Han fandt, at det tillige kunne være en idé med en sognerejse til Israel.
Jens Moesgård Nielsen oplyste, at der præsenteres et nyt missionsprojekt i forbindelse med gudstjenesten den 1. februar, og der holdes i
år kyndelmissegudstjeneste den 2. februar kl. 19.30.

16. Protokollen underskrives.

