HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 7. maj 2015 kl. 18.30
Indledning ved Arne Bach.
Afbud fra: Per Lindved og Svend Erik Søgaard.
Laila Nielsen deltog ad punkt 11.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Udvalgsbeskrivelser
B. Ansøgning om podier og
flygel til HKD
C. Ansøgning om støtte til
Syng Nyt. Se i øvrigt
referat fra Januar 2015.
Øvrige bilag på DAP
D. Besøg på Den Jyske
sangskole 3.6.15 kl. 16
E. Bemærkninger fra
økonomikonsultation
27.04.15

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

B: Opsigelse fra Per
Damgaard - går på pension

De resterende beskrivelser sendes til sekretæren. Der er lavet nye
beskrivelser af korudvalget og aktivitetsudvalget.
Podiet er behandlet nedenfor under punkt 11. Det aftaltes, at der
søges fondsmidler til nyt flygel.
Rådet henholdt sig til sin tidligere beslutning.

Formanden erindrede om det aftalte besøg.
Se nedenfor under punkt 11.

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
31/5 Arne Laugesen
7/6 Maurits Dirdal
14/6 Karen Bunk
21/6 Elin Høyer Hansen
28/6 Torben Sørensen
5/7 Ulrik Baun
12/7 Elin Høyer Hansen
Per Damgaard har opsagt sin stilling med virkning fra 30. november
2015. Det er aftalt, at de to kordegne laver beskrivelse af deres
stillinger til brug for en drøftelse i udvalget for det fælles kirkekontor. Udvalget skal bekræfte, at fællesskabet fortsættes. Der-

efter kan der iværksættes opslag.
Der var enighed om, at der fra Herning Sogn er tilslutning til, at
samarbejdet om det fælles kirkekontor ønskes fortsat.
Det aftaltes, at fra Herning Sogn deltager formanden, den kirkebogsførende sognepræst og kontaktpersonen i ansættelsesprocessen.
Formanden drøfter processen med provsten.
3. Kirkeværgen.

Der er iværksat reparation af en del stole, der skal have nye flettede
sæder. Der indhentes tilbud på styning af træerne omkring kirken.

4. Kirkeudvalget.

Der forelå intet.

5. Præstegårdsudvalget.

Der forelå intet.

6. Aktivitetsudvalget.
A. Visionsproces gudstjenesten

Ulrik Baun og Bo Knudsen præsenterede det udsendte oplæg.
Der var generelt tilfredshed med udbuddet af forskellige gudstjenester i Herning Kirke, og der var enighed om, at højmessen står
og skal stå som det centrale, og at den skal bevares og udvikles i
den nuværende form.
Der var enighed om, at der arbejdes videre med en tanke om
kirkeværter. Formanden undersøger praksis andre steder.
Der arbejdes ligeledes videre med lægmandslæsninger.

7. Korudvalget

Karen Bunk orienterede om arbejdet med indstuderingen af den
nyskrevne kristihimmelfartsmusik.

8. Byggeudvalget.

Jens Moesgård Nielsen orienterede om arbejdet med at prioritere
inden for den nu udmeldte bevilling på 18,5 mio. kr. til nyt kirkehus. Da der vil skulle ske en etapeopdeling, vil der blive planlagt
efter, at de nuværende lokaler kan anvendes under 1. etape af byggeriet.

9. Øvrige udvalg

Elin Høyer Hansen redegjorde for udviklingen på Lindely.

10. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

11. Kassereren
A: Kvartalsrapport 31/3
2015
B: Revisionsprotokollat
vedrørende.
beholdningseftersyn

Laila Nielsen gennemgik kvartalsrapporten, der blev underskrevet
af formand og kasserer.
Laila Nielsen orienterede om revisionsprotokollatet, hvis indhold
blev taget til efterretning. Der er opmærksomhed om, at indskud
ikke overstiger indskydergarantien.
Formanden oplyste, at korpodiets tilstand har givet sig udslag i
bemærkninger i APV-en, og at beløbet derfor søges dækket af
provstiets 5%-midler.
Formanden har videre fået oplyst, at der kan forventes en bevilling
fra provstiet til børnekonfirmandundervisning, således at budgettet
kan forventes forhøjet.
Endelig bemærkede formanden, at det er aftalt med provstiet, at
der indgives en begrundet ansøgning om en ekstra bevilling til
AV-udstyr.

12. Præsterne.

Jens Moesgård Nielsen redegjorde for overvejelser om omprioritering af sognemedhjælperens opgaver i forbindelse med indførelsen af børnekonfirmandundervisningen.
Bo Knudsen oplyste om arbejdet på stiftsplan med forberedelse af
reformationsjubilæet.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 2/6
2015 kl. 19.
Menighedsrådet: 11/6 2015
kl. 18.30.
14. Eventuelt.

15. Protokollen underskrives.

Der arbejdes videre med planerne om studietur.
Bo Knudsen nævnte de tekniske begrænsninger i forbindelse med
anvendelse af KM-computere, og at der bør tages højde herfor
ved overvejelserne om udskiftning.

