HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 26. november 2015 kl. 18.30
Indledning ved Ulrik Baun.
Afbud fra Per Lindved og Carsten Færch.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Valg af formand
hemmelig afstemning, jf.
§ 11, stk. 1 i lov om
menighedsråd
B: Valg af næstformand –
hemmelig afstemning, jf. §
11, stk. 2, jf. § 8, stk. 3 i lov
om menighedsråd
C: Valg til flg. poster, jf. §
11, stk. 3, jf. § 9 i lov om
menighedsråd:
I Kirkeværge
II Kasserer
III Sekretær
IV Kontaktperson
V Bygningskyndig
VI Underskriftberettiget.

Valgt med 10 stemmer blev Arne Bach.

Valgt med 10 stemmer blev Karen Bunk.

Kristian Moesgaard,
Ulrik Torp Svendsen,
Torben Sørensen,
Maurits Dirdal,
Ole Stensbjerg,
Arne Bach og Ulrik Torp Svendsen
blev alle genvalgt.

D. Mødeplan for 2016

Forretningsudvalget:
5/1, 2/2, 1/3, 5/4, 3/5, 31/5, 2/8, 30/8, 4/10 og 1/11.
Menighedsrådet:
20/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 11/8, 8/9, 13/10 og 10/11.

E. Automatisk lystænding i
kirken
F. Tilmelding til lutheraftener
G. Klage over klokkeringning

Det besluttedes, at kirkeværgen undersøger mulighederne.

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Der var mulighed for at tilmelde sig.
Formanden fremlagde klagen. Det vedtoges at svare, at det er
stedets skik, at der er timeslag, morgen- og aftenringning,
gudstjenesteringning og klokkespil, og at menighedsrådet ikke
ønsker at ændre herpå.

29/11 Ulrik Baun

6/12 Elin Hansen
13/12 Maurits Dirdal
20/12 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
24/12 kl. 10.00 Elin Hansen
24/12 kl. 14.00 Elin Hansen
24/12 kl. 15.15 Ulrik Baun
24/12 kl. 16.30 Arne Laugesen
25/12 Karen Bunk
26/12 Maurits Dirdal spørger ekstern kandidat
27/12 Arne Bach
1/1 Karen Bunk
3/1 Maurits Dirdal
Carsten Færch er genvalgt som medarbejderrepræsentant.
B. Lukket punkt
3. Kirkeværgen.

Kristian Moesgaard oplyste, at der er indhentet tilbud på en let
beskæring af træerne omkring kirken. Det blev tiltrådt, at kirkeværgen går videre hermed.

4. Kirkeudvalget.

Bo Knudsen redegjorde for den aftalte placering af projektor og
lærred. Der vil efter oplæg fra Kirkeudvalget skulle fastlægges retningslinjer for brug og betjening af udstyret.

5. Præstegårdsudvalget.

Der forelå intet.

6. Aktivitetsudvalget.
A. Stillingtagen til
lægmandslæsninger i
gudstjenesten

Det vedtoges, at der indføres lægmandslæsning med virkning fra
1. søndag i advent og foreløbig for det kommende kirkeår. Der er
nedsat en fast gruppe, som på skift vil varetage hvervet. Kordegnen
bistår med placering af den faste mikrofon.
Ulrik Baun fortalte om en ny opgavefordeling i forbindelse med
klargøring af kirkeblade til uddeling samt praktisk bistand i forbindelse med sognets adventsfest.

7. Korudvalget.

Karen Bunk fortalte, at de nye korpodier er taget i brug og virker
godt. Hun omtalte endvidere koncerterne den 2. december kl. 19.30
og 13. december kl. 16.00 og 19.00, hvortil rådets medlemmer er
indbudt.

8. Byggeudvalget.

Lokalplanen behandles i byplanudvalget den 21. december med
henblik på behandling i det samlede byråd i januar. Projektet går
i øvrigt sin gang.

9. Øvrige udvalg

Jens Moesgård Nielsen fortalte, at Udvalget for religionsmøde har
talt om at tage initiativ til et møde med nabosognene, om planer
om indbyrdes besøg mellem trossamfundene og andre overvejelser.
Karen Bunk fortalte om overvejelserne i Udvalg vedrørende kantor/
organiststilling. Jens Moesgård Nielsen omtalte endvidere en meget
positiv tilbagemelding fra kommunens kulturudvalg om arbejdet på
Den Jyske Sangskole og i drengekoret.

10. Medarbejderrepræsentant.

Ikke tilstede.

11. Kassereren

Der forelå intet.

12. Præsterne.

Jens Moesgård Nielsen fortalte om den fremtidige tilrettelæggelse
af sogneeftermiddage, om indkøb af nye alterbøger, om tv- og radiotransmissioner, og om ad hoc andagt i anledning af terrorangrebene
i Paris i tilknytning til et spontant folkeligt arrangement på Torvet.
Endvidere omtalte han minikonfirmandundervisning for elever fra
Parkskolen og Bifrost.
Svend Erik Søgaard omtalte religionsmødet i forbindelse med markeringerne i anledning af terrorangrebene samt arrangementerne
på sygehuset i advents- og juletiden.
Bo Knudsen omtalte konfirmandlejrene og arrangementerne i
projektet Den røde tråd.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 1/12
2015 kl. 19.00.
Menighedsrådet: 10/12 2015
kl. 18.30
14. Eventuelt.

Indleder til næste møde.
15. Protokollen underskrives.

Forslag fra Fredens Sogn om ændring af udvalget vedrørende
ansættelse af fælles kordegn drøftes på næste møde.
Kristian Moesgaard vil beramme møde til præstegårds- og kirkesyn i det nye år.
Bo Knudsen indleder ved decembermødet.

