HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 19. marts 2015 kl. 18.30
Indledning ved Ulrik Baun
Afbud fra: Arne Bach, Bo Knudsen, Svend Erik Søgaard og Ulrik Torp Svendsen.
Anne Damgaard og Laila Nielsen deltog ad pkt. 11, der blev behandlet som det første.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Udvalgsbeskrivelser
B. Der er bevilget
yderligere kr. 35.000 til
orgelrenovering, se DAP

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Næstformanden bad om, at alle resterende udvalgsbeskrivelser
nu indleveres med henblik på behandling på næste møde.
Næstformanden redegjorde herfor.

15/3 Maurits Dirdal
22/3 Per Lindved
26/3 kl. 14 Bente Verner
29/3 Elin Hansen
2/4 Ulrik Baun
3/4 Arne Bach
5/4 Ulrik Baun
6/4 Elin Høyer Hansen
12/4 Karen Bunk
19/4 Arne Laugesen
26/4 konf. Per Lindved
1/5 konf. Elin Høyer Hansen
2/5 konf. Ulrik Baun
3/5 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
10/5 Ulrik Baun

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Kristian Moesgaard redegjorde for synet af kirken.

5. Præstegårdsudvalget.
A. Resultatet af
præstegårdssyn. FU
indstiller, at ansøgning
om carport på
Ranunkelvej forelægges

Kristian Moesgaard redegjorde for synet af præstegårdene.
Det vedtoges at tiltræde forelæggelsen af ansøgning om nedbrydning af nuværende garage, der er meget uhensigtsmæssig, og opførelse af en carport.

provstiet.
B. Ønske om ændring i
afregningsmåde i
forbrugsafgifter,
Bellisvej
6. Aktivitetsudvalget.
7. Korudvalget
A. Nye vedtægter og ny
regnskabsføring

8. Byggeudvalget.
A. Skelsagens sidste kapitel

Der var enighed om at tage ansøgningen til efterretningen.

Der forelå intet.
Næstformanden redegjorde for forslag til ændring af vedtægterne
for korudvalget. Forslaget tager sigte på at give mulighed for at
udpege eksterne medlemmer af udvalget og at overgive regnskabsføringen til kordegnen.
Ændringerne blev vedtaget.
Jens Moesgård Nielsen redegjorde for en klage til Statsforvaltningen
efter byggeloven.
Jens Moesgård Nielsen fortalte videre om byggeudvalgets møde
med provstiudvalget om budgetrammen for projektet vedrørende
nyt kirkehus. Der er fortsat opbakning til projektet fra provstiudvalget, der får forelagt skitseprojektet, og der afventes nu en tilbagemelding derfra.

9. Øvrige udvalg

Elin Høyer Hansen orienterede om kommunens nyligt gennemførte
tilsyn på Lindely samt Arbejdstilsynets besøg d.d.
Der er positiv tilbagemelding i forbindelse med begge.

10. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

11. Kassereren
A. Årsregnskab 2014, inkl.
regnskab for
Drengekontoret
præsenteres af Laila
Nielsen og Anne
Damgaard

12. Præsterne.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 31/3
2015 kl. 19.
Menighedsrådet: 9/4 2015
kl. 18.30.

Anne Damgaard fremlagde drengekorets regnskab 2014, der
blev godkendt. Regnskabet føres fremover af Laila Nielsen.
Laila Nielsen gennemgik årsregnskab 2014, der denne gang
efter Kirkeministeriets anvisninger er blevet lidt forenklet, idet
færre af kirkegårdens posteringer nu medtages.
Menighedsrådet godkendte herefter regnskabet for 2014:
Herning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39378213, Regnskab 2014,
Afleveret d. 18-03-2015 17:27.
Det aftaltes, at Laila Nielsen fremover lægger rådets underskrevne
referater i dataarkivet på DAP.
Jens Moesgård Nielsen fortalte om de kommende ugers og
påskens program.

14. Eventuelt.

Per Lindved bemærkede, at klokkeringningen og bedeslagene
burde kunne høres i kirken, og at det kunne ske via kirkens højttaleranlæg. Det aftaltes, at Carsten Færch iværksætter et forsøg.
Jens Moesgård Nielsen foreslog, at FU drøfter adgangen til at
holde arrangementer i kirkehuset.
Ulrik Baun spurgte, om det tidligere er besluttet, at medlemmer
af menighedsrådet ikke betaler for deltagelse i sogneaftener.
Næstformanden bekræftede dette.
Jens Moesgård Nielsen oplyste på forespørgsel, at der kan være
indtil tre dåb ved hver højmesse.

15. Protokollen underskrives.

