HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 19. februar 2015 kl. 18.30
Indledning ved Karen Bunk
Arne Laugesen deltog i mødet fra pkt. 6. Svend Erik Søgaard deltog i mødet fra pkt. 9.
Børnehaveleder Annette Stær deltog under dagsordenens punkt 9.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Komplettering af kor- og
præstegårdsudvalg samt
udvalget vedr. etniske
minoriteter efter Anne
Damgaards udtræden af
MR samt Per Lindveds
indtræden
B. Ansøgning fra Frauke
Meldgaard om telefon til
arbejdsbrug og om
kursusdeltagelse.
FU indstiller, at
ansøgningen
imødekommes.
C. Udvalgsbeskrivelser
D. Nyt om orgelsagen
(Behandlet efter pkt. 9)

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Formanden bød Per Lindved velkommen som medlem. Per Lindved
underskrev erklæring som menighedsrådsmedlem. Han indtræder i
Anne Damgaards hverv.

Det besluttedes at imødekomme ansøgningen. Præsterne overvejer,
om der er behov for ændring af deres telefonabonnement.

Det aftaltes, at de udvalg, der endnu ikke har afleveret bidrag til
formanden, sætter punktet på dagsordenen ved deres førstkommende møde.
Arne Bach oplyste, at der har været afholdt møde med Marcussen
& Søn. I fortsættelse heraf foreslog Arne Bach, idet han konstaterede,
at rådet var fuldtalligt, at det blev tilføjet til dagsordenen at træffe
beslutning om en udvidelse af kontrakten med en ekstra blæser til
35.000 kr. Det vedtoges, at denne beslutning kunne træffes, og det
blev vedtaget at bemyndige formanden til i kontrakten med orgelfirmaet at tilføje denne anskaffelse

15/2 Karen Bunk
22/2 Elin Hansen
1/3 Arne Laugesen
8/3 Arne Laugesen
15/3 Maurits Dirdal
22/3 Per Lindved
26/3 kl. 14 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
29/3 Elin Høyer Hansen

2/4 Ulrik Baun
3/4 Arne Bach
5/4 Ulrik Baun
6/4 Elin Høyer Hansen
12/4 Karen Bunk
B. Lukket punkt: Orientering
om personalesag.
3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Bo Knudsen oplyste, at der snarest skal holdes møde i udvalget
med henblik på at komme videre med AV-projektet.

5. Præstegårdsudvalget.

Der afholdes præstegårdssyn den 28. februar 2015 kl. 9-12.

6. Aktivitetsudvalget.

Ulrik Baun oplyste, at udvalget arbejder den 25. marts 2015 videre
med opfølgning på visionsdagen. Der havde været god tilslutning
til sogneaften g.d.

7. Korudvalget

Anne Damgaard deltager i et kommende møde for at redegøre
for korets regnskab 2014.

8. Byggeudvalget.
A. Stillingtagen til drøftelse
med provstiet
vedrørende udvidelse af
økonomisk ramme

9. Øvrige udvalg
A. Præsentation af ny leder
i Lindely, Annette Stær

10. Medarbejderrepræsentant.
11. Kassereren
Orientering om
budgetprocedure 2016

12. Præsterne.

Arne Bach oplyste, at undersøgelserne i samarbejde med
bygherrerådgiveren havde vist, at det planlagte projekt ikke lader sig
realisere inden for den tidligere givne bevilling på 14,5 mio. kr.
12. marts 2015 afholdes møde med provstiet om de økonomiske
rammer for projektet. Byggeudvalget bemyndiges til denne drøftelse.
Arne Bach oplyste videre, at Herning Kommune har konstateret,
at der nu foreligger retlig lovliggørelse, og kommunen anser nu
betingelserne for byggetilladelsen for opfyldt.

Annette Stær fortalte om sin baggrund, sine erfaringer fra den første
1 ½ måned og sine tanker om fremtiden. Hun er blevet vel modtaget
af personale og forældre, ligesom hun har indledt et godt samarbejde
med bestyrelsen og kirkens medarbejdere. Menighedsrådsmedlemmerne er velkomne til at aflægge besøg.
Der forelå intet.

Ulrik Torp Svendsen redegjorde for det foreløbige regnskabsresultat
for 2014.
Der foreligger et overskud på 353.000 kr., hvoraf hovedparten udgør
synsudsatte arbejder vedrørende kirken o.lign. Det reelle overskud vil
være ca. 36.000 kr.
Han henledte endvidere opmærksomheden på, at budgetbidrag fra
udvalgene skal foreligge pr. 1. april 2015.
Jens Moesgård Nielsen oplyste, at Linda Thorkilsen er udpeget som
indsamlingsleder ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling den
8. marts 2015. Han fortalte endvidere om deltagelsen i den spontane

mindehøjtidelighed mandag 16. februar 2015.
Bo Knudsen overtager hvervet som redaktør af kirkebladet.
Det aftaltes, at Bo Knudsen ved et senere møde giver et oplæg på basis
af sin studieorlov om frivillighed.
Han oplyste videre, at han har aftalt rytmisk lovsang under nadveren
ved visse gudstjenester. Det er ikke tanken, at det skal være et fast led
i gudstjenesten, men være en lejlighedsvis variation.
Der skal nu tilbydes børnekonfirmandundervisning, som vil kræve
nogle ressourcer. Der udarbejdes budgetbidrag herom.
Udvalget for rytmisk gudstjeneste er glade for nyordningen, hvor man
er integreret i den almindelige drift.
13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 10/3
2015 kl. 19.
Menighedsrådet: 19/3 2015
kl. 18.30.
14. Eventuelt.

A. Indledere ved kommende
møder.
B. Ansøgninger om
rejsestøtte

15. Protokollen underskrives.

Jens Moesgård Nielsen orienterede om Frauke Meldgaards studierejse i Tyskland og om hendes mange aktiviteter.
Der var en drøftelse af mulighederne for i højere grad at udveksle
oplysninger i forbindelse med møderne og evaluere aktiviteter.
Ulrik Baun foreslog, at en studietur går til kirkehuse i andre sogne.
Ulrik Baun indleder ved martsmødet og Bo Knudsen ved aprilmødet.
Formanden meddeler ansøgerne, at rådet ikke kan yde støtte af
ligningsmidler.

