HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 10. september 2015 kl. 18.30
Indledning ved Jens Moesgård Nielsen
Afbud fra Ulrik Torp Svendsen og Arne Laugesen.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Orientering om
henvendelse fra adv.
Horstmann
2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

B. Afskedsreception for Per
Damgaard
C. Lukket pkt.
D. Ændret sammensætning
af Udvalg vedrørende
ny kordegn

3. Kirkeværgen.
4. Kirkeudvalget.
A. Stillingtagen til indkøb af
AV udstyr

Formanden udtalte over mindeord over tidligere menighedsrådsmedlem Karl Erik Bang.
Formanden redegjorde for den verserende sag vedrørende skel.

6/9 Elin Høyer Hansen
13/9 Arne Bach
20/9 Karen Bunk
27/9 Ulrik Baun
4/10 Per Lindved
11/10 Arne Bach
18/10 Elin Høyer Hansen
25/10 Ulrik Baun
1/11 Torben Sørensen
Afholdes 29. oktober 2015 kl. 16-18. Maurits Dirdal redegjorde
for planerne for arrangementet.
Formanden oplyste, at erfaringerne fra denne sag har vist, at
hvor der nu deltager fire menighedsråd, er det i overkanten med
3 medlemmer pr. råd. Der var enighed om at arbejde for, at medlemstallet reduceres til 2 pr. råd.
Der forelå intet.

Bo Knudsen redegjorde for den seneste udvikling, hvor provstiet
har bevilget 55.000 kr. yderligere. Hertil kommer indsamlingen, der
vil give mulighed for at medtage ting, der ellers var skåret væk.
Der er ved indsamlingen foreløbig indkommet 1.250 kr., hvortil
kommer overskuddet ved støttekoncerten på 11.351 kr. Indsamlingen
fortsætter.
Kirkeudvalget indstiller, at projektet nu iværksættes således, at
der indkøbes det ønskede i henhold til projektbeskrivelsen med

undtagelse af lærreder til tværskibene og et kamera. Den samlede
udgift herved inkl. uforudsete udgifter andrager 311.125,28 kr. inkl.
moms.
Udvalgets udstilling blev vedtaget.
5. Præstegårdsudvalget.

6. Aktivitetsudvalget.
A. Musikken i kirken
(fortsat)

B. Gudstjenesten (fortsat)

Kristian Moesgaard redegjorde for årets udførte arbejder.
Bevillingen for i år til vedligeholdelse er anvendt.

Bo Knudsen redegjorde for arbejdet med rytmisk gudstjeneste.
Bandet supplerer sig selv, og samarbejdet fungerer fint. Bo Knudsen
deltager fast i udvalgets arbejde.
Jens Moesgård Nielsen fortalte om det hidtidige arrangement omkring
de afholdte U2-gudstjenester, der er afhængig af et betydeligt bidrag
fra indsamlede midler eller fondsstøtte. Der har været betydelig interesse for de tre hidtil afholdte gudstjenester i Herning Kirke.
De fleste andre koncerter i kirken er med kirkens egne kræfter, og det er
der ikke noget ønske om at ændre på. Ikke mindst med de beskedne
ressourcer, der kan anvendes til formålet, er der ikke mulighed for
selv at arrangere flere koncerter med medvirkende udefra.
Det besluttedes, at Arne Bach, Karen Bunk, Maurits Dirdal og Mads
Bille samt evt. Ulrik Torp Svendsen sammen skal se på, hvordan
organist-/kantorfunktionerne kan organiseres på længere sigt.
Bo Knudsen kom med et oplæg, og der var en diskussion. Der var
enighed om regelmæssigt at drøfte gudstjenesten i rådet frem for at
nedsætte et særligt udvalg herom. Præsterne arbejder med at skabe et
hold til lægmandslæsninger (epistelteksten).

7. Korudvalget.

Der forelå intet.

8. Byggeudvalget.

Jens Moesgård Nielsen oplyste, at kommunens byplanudvalg har
modtaget det reviderede skitseprojekt til godkendelse med henblik
på en lokalplanprocedure. Stiftet har oplyst, at der ikke er brug
for yderligere behandling der.

9. Øvrige udvalg

Elin Høyer Hansen redegjorde for status i Lindely, hvor det
går godt. Hun henviste særligt til, at børnehaven har fået en ny
hjemmeside – www.bornehusetlindely.dk.

10. Medarbejderrepræsentant.

Carsten Færch oplyste, at der indtil jul er ansat en ulønnet medhjælp.

11. Kassereren

Der forelå intet.

12. Præsterne.

Bo Knudsen fortalte om de nye hold konfirmander og minikonfirmander samt det nye undervisningstilbud Den røde tråd.
Jens Moesgård Nielsen fortalte ligeledes om konfirmandundervisningen. Lørdag den 3. oktober kl. 12 præsenterer han sin nye bog
på Biblioteket, hvor også Die Herren medvirker. Han fortalte videre
om sin og Frauke Meldgaards medvirken i magasinet Vor Herre
Bevares på TV Mokka.
Svend Erik Søgaard præsenterede det foreløbige projekt for den
nye hospitalskirke.

13. Næste møde:

Forretningsudvalget: 6/10
2015 kl.19. (Uge 41)
Menighedsrådet: 22/10 2015
kl.18.30. (Uge 43)
14. Eventuelt.
Indleder til næste møde
15. Protokollen underskrives.

Det aftaltes, at Per Lindved sammen med Laila Nielsen nærmere
undersøger muligheden for at tage Mobilepay i brug til indsamlinger.
Arne Bach indleder ved oktobermødet.

