HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 10. marts 2016 kl. 18.30
Indledning ved Maurits Dirdal
Afbud fra Ulrik Baun, Torben Sørensen og Ulrik Torp Svendsen
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Ny 50% præst i Herning sogn.
Der har været et møde mellem Kølkær og Herning Sogns menighedsråd.
Det forventes, at rekulativet for den nye stilling skal evalures efter et år.
Der er udarbejdet et stillingsopslag, som kommer i præsteforeningsbladet
den 11.03.16. Desuden er der udarbejdet en præsentationsvideo, som kan
se på følgende adresse: https://www.youtube.com/user/fktvherning
B. Udlån af krypt til AA onsdag 16-18,45
Menighedsrådet tiltræder forespørgslen.
C. Orientering om status af drøftelserne vedr. fælles kordegn
Næste møde afholdes efter sommerferien.
D. Fastlæggelse af dato/tid for ekstraordinært møde i marts til behandling af
samlet regnskab 2015
Den 20.03.16 (efter gudstjenesten Palmesøndag)
2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:
13/3 Maurits Dirdal
20/3 Elin Hansen
24/3 Ulrik Baun
25/3 Arne Bach
27/3 Elin Hansen
28/3 Bent Elmkvist
3/4 Karen Bunk
10/4 Per Lindved
17/4 Karen Bunk
22/4 Arne Bach
24/4 Maurits spørger ekstern
30/4 Elin Hansen
01/5 Arne Laugesen
3. Kirkeværgen.
A. Indvendig kalkning af kirken
Det besluttes, at kirkeudvalget skal udarbejde et udkast til, hvilke behov der er for
renovering.
Der er udarbejdet et tilbud på et nyt låsesystem. Kirkeudvalget vil ligeledes
arbejde videre på muligheder for nyt låsesystem.

4. Kirkeudvalget.
A. Primær evaluering af AV udstyr
AV-udstyr er taget i brug den 28.02.16. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger. Bo er i gang med at finde nogle frivillige, som kan hjælpe med afviklingen om søndagen.
5. Præstegårdsudvalget.
Kort orientering om reperation af en stormskade på én af præsteboligerne.
6. Aktivitetsudvalget.
Intet nyt at bemærke.
7. Korudvalget
Forberedelserne er i gang til sommerens tur til Østrig. Der er planer om en tur til
Boston og New York sommeren 2017, hvilket korudvalget også har påbegyndt
forberedelserne til.
8. Byggeudvalget.
A. Nabohøring 9.3.16
Der var en god drøftelse, hvor der blev fremlagt forskellige synspunkter.
Hele byggeprojektet (forslaget) fremlægges på et menighedsrådsmøde. Kirkens
personale inviteres til at deltage i fremlæggelsen.
9. Øvrige udvalg
Intet at bemærke
10. Medarbejderrepræsentant
Kort orientering ved medarbejderrepræsentanten.
11. Kassereren
A: Budgetønsker 2017
Kort orientering omkring budgettet – og mulighed for at indgive ønsker.
B: regnskab 2015
Gennemgang af regnskabet. Det behandles den 20.03.16
12. Præsterne.
Max 5 minutters orientering til hver.
Den kommende tid skal der afholdes mange gudstjeneste og arrangementer i forbindelse med påsken.
13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 5/4 2016 kl. 19.00.
Menighedsrådet: 14/4 2016 kl. 19.30
14. Eventuelt.
Der afholdes indstillingsmøde den 14.04.16 kl. 16.30 i præstegården i Kølkær i
forbindelse med nyansættelse af en præst. I tilfælde af et menighedsrådsmedlem
ikke har mulighed for at deltage, bedes der hurtigst muligt gives besked til formanden.
15. Protokollen underskrives.

