HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 11. juni 2015 kl. 18.30
Indledning ved Maurits Dirdal
Afbud fra: Bo Knudsen og Tobias Ramm-Eberlein,
Laila Nielsen deltog ad pkt. 11, der blev behandlet efter pkt. 1.A.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Orientering om
fællesmøde vedr.
kordegnestilling
B. Udpegning af yderligere
1 medlem til udvalg
vedr. kordegnestilling
C. Menighedsmøde i
september
2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Formanden redegjorde for en gammel aftale om, at udvalget
skal bestå af to menighedsrådsmedlemmer fra hvert sogn og
den kirkebogsførende sognepræst, ligesom han redegjorde for
tidsplanen.
Det blev bekræftet, at Herning Sogns repræsentation består af
Jens Moesgård Nielsen, Arne Bach og Maurits Dirdal.
Menighedsmødet blev fastsat til søndag den 20. september med
et særligt tema ved Aktivitetsudvalget ud over de faste punkter.

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
19/7 Maurits Dirdal
26/7 Torben Sørensen
2/8 Per Lindved
9/8 Karen Bunk
16/8 Arne Laugesen
23/8 Per Lindved
27/8 kl. 14.30 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
30/8 Ulrik Baun

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Der forelå intet.

5. Præstegårdsudvalget.

Kristian Moesgaard redegjorde for kloakering ved præstegården
på Bellisvej. Der er ikke sket separering, hvilket skal gennem-

føres inden for 5 år. Arbejdet udsættes indtil videre.
Det aftaltes, at der sørges for oprensning af rensebrønde ved
præstegårdene på både Bellisvej og Ranunkelvej.
Kristian Moesgaard oplyste endvidere om arbejdet med indhentelse
af tilbud på carport på Ranunkelvej.
6. Aktivitetsudvalget.
A. Gudstjenesten – opfølgning efter sidste møde
B. Diakoni og fællesskab

7. Korudvalget
A. Anskaffelse af korpodier
B. Korudvalget indstiller, at
Anders Nørgaard,
korsanger og præfekt,
indtræder i udvalget fra
næste møde.

Punktet blev udsat.
Elin Høyer Hansen kom med et oplæg. Det aftaltes at søge
at udvikle besøgstjenesten og lokalt religionsmøde. Aktivitetsudvalgets oplæg ved menighedsmødet vil fokusere herpå.
Arne Bach, Per Lindved, Maurits Dirdal og Jens Moesgård
Nielsen vil drøfte religionsmødet.
Præsterne vil sammen med kirke- og kulturmedarbejderen drøfte
en beskrivelse af behovene for en udvidelse af det diakonale
arbejde. Dette drøftes i Aktivitetsudvalget.
Elin Høyer Hansen og Maurits Dirdal vil arbejde videre med en
opgavebeskrivelse.
Formanden oplyste, at der efter APV er bevilget 80.000 kr.
fra provstiet til nye podier.
Karen Bunk redegjorde for udvalgets indstilling, der blev tiltrådt, ligesom hun fortalte om overvejelser om indstilling af
yderligere et eksternt medlem.
Lions Club har skænket 10.000 kr. til koret.
Endelig orienterede Karen Bunk om korets koncerter den 18. og
27. juni, hvortil menighedsrådets medlemmer indbydes.

8. Byggeudvalget.
A. Tillægsaftale om
arkitektbistand

Jens Moesgård Nielsen redegjorde for en henvendelse fra
kommunen om tilpasning af projektet til omgivelserne i lyset
af den senere lokalplanlægning. Tilpasning er under alle omstændigheder en nødvendighed i lyset af ændrede behov.
Provstiet har bevilget udgiften til den yderligere arkitektbistand,
som FU besluttede at ansøge om. Menighedsrådet tiltrådte, at
tillægsaftalen indgås.

9. Øvrige udvalg

Elin Høyer Hansen fortalte om udviklingen på Lindely.

10. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

11. Kassereren
A. Gennemgang af budget
2016

12. Præsterne.

Laila Nielsen fremlagde budgetudkast - Herning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39378213, Budget 2016, Bidrag budget afleveret
d. 04-06-2015 12:20. Udkastet blev vedtaget.
Jens Moesgård Nielsen oplyste, at hverdagseftermiddagsgudstjenesternes fremtid drøftes, ligesom det drøftes, om konfirmandlejren skal tilrettelægges på en anden måde.
Svend Erik Søgaard orienterede om ændringer i kredsen af
sygehuspræster. Hospitalsledelsen har indkøbt et nyt klaver
til hospitalets kapel. Det er taget i brug af Herning Kirkes organister.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 11/8
2015 kl. 19. OBS NY
DATO
Menighedsrådet: 20/8 2015
kl. 18.30. OBS NY DATO
14. Eventuelt.

Indleder til næste møde
15. Protokollen underskrives.

Instruktionen i placeringen og brugen af hjertestarteren ved
Rådhuset blev drøftet. Beredskabet drøftes på næste møde.
Karen Bunk fortalte om sangfest i forbindelse med
Open-by-night.
Elin Høyer Hansen indleder ved augustmødet.

