HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 9. april 2015 kl. 18.30
Indledning ved Bo Knudsen
Afbud fra: Torben Sørensen, Ulrik Torp Svendsen, Karen Bunk, Carsten Færch, Maurits Dirdal
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Udvalgsbeskrivelser
2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Bedes tilsendt Torben Sørensen inden udgangen af april.

2/4 Ulrik Baun
3/4 Arne Bach
5/4 Ulrik Baun
6/4 Elin Høyer Hansen
12/4 Elin Høyer Hansen
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
14/5 Kr. Himmelfartsdag Arne Bach
17/5 Per Lindved
24/5 Elin Høyer Hansen
25/5 Torben Sørensen
28/5 kl. 14.30 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
31/5 Arne Laugesen

3. Kirkeværgen.

Orienterer om reparationer af murværk og indkøb af ny traktor.

4. Kirkeudvalget.
A. Orientering om status for
AV projekt samt
fremtidige muligheder

Den 23.03.15 har der været afholdt møde i udvalget, hvor det er drøftet,
hvordan der skaffes midler til AV-projektet.
Kirkeudvalget foreslår, at der beskæres i AV-projektet + at der gøres
forskellige tiltag for at indsamle økonomiske midler i menigheden.
Rådet tiltræder udvalgets forslag.

5. Præstegårdsudvalget.

Der pågår pt. forskellige reparationer i præstegårdene.

6. Aktivitetsudvalget.
A. Visionsproces (1 time)

Ulrik Baun og Jens Mosegård Nielsen orienterer omkring udvalgets
arbejde i forhold til opfølgning af visionsarbejdet, som blev påbegyndt i
begyndelsen af 2014. Udvalget lægger op til, at rådet på de kommende 4
menighedsrådsmøde drøfter de 4 udvalgte fokusområder (Gudstjenester,

undervisning, diakoni og fællesskaber, musikliv). AU ønsker ud over
drøftelsen også, at rådet beslutter hvilke tiltag/spor der efterfølgende
skal være i forhold de enkelte fokusområde.
Det besluttes, at rådets medlemmer forud for de næste
menighedsrådsmøder modtager et oplæg omkring det fokusområde, som
skal drøftes.
Jens Mosegård Nielsen har et oplæg omkring fokusområdet
”Undervisning”.
Rådet besluttede, at der fremadrettet skal fokuseres på kontinuitet i
kirkens forskellige undervisningstilbud, der skal søges om en
merbevilling (lønkroner) med afsæt i, at der skal tilbydes
børnekonfirmandundervisning samt mulighed for at inddrage flere
frivillige i nogle af de nuværende tilbud.
7. Korudvalget

Intet under dette punkt.

8. Byggeudvalget.
A. Nyt kapitel i skelsagen
B. Svarbrev fra provstiet med
forhøjet bevilling

Punkt A. Jens orienterede om klagesagens aktuelle status.
Punkt B. Der er blevet bevilliget en samlet ramme på 18,4 millioner
kroner – hvilket er forhøjet i forhold til tidligere, men mindre end det
ansøgte. Der arbejdes med justeringer i projektet forskellige steder
sammen med bygherrerådgiveren.
Der forventes byggestart i 2016.

9. Øvrige udvalg

Intet under dette punkt

10. Medarbejderrepræsentant

Intet under dette punkt

11. Kassereren

Intet under dette punkt

12. Bo Knudsen orienterer om
udbyttet af orlov

Bo Knudsen fortæller om det, han har arbejdet med i sin orlov, som har
været ud fra emnet: ”Frivillighed i en kirkelig kontekst – om
frivillighedens betydning i kirken”

13. Præsterne.
Max 5 minutters orientering
til hver.

Jens Mosgård Nielsen orienterer om, at biskop Henrik Stubkjær har
sendt en skrivelse/en opfordring til at markere befrielsen den 4. maj.
Jens arbejder videre med opfordringen.
Påskeforløb – optakt og selve påsken - et langt forløb med god
opbakning og deltagelse til de mange forskellige gudstjenester og
arrangementer.
Den kommende periode fylder konfirmationerne en del.

14. Næste møde:
Forretningsudvalget: 28/4
2015 kl. 19.
Menighedsrådet: 7/5 2015
kl. 18.30.
15. Eventuelt
16. Protokollen underskrives

Intet under dette punkt.

