HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 11. august 2016 kl. 18.30
Afbud fra Svend Erik Søgaard
Indledning ved Arne Bach.
Laila Nielsen deltog ad pkt. 11.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Renovering af kirkerummet
B. Referat af møde med
provst Kirsten Thyssen
C. Brev fra Aksel Fyhn
vedr. varme i kirken
D. Brev fra Inge Stendorf
E. Klage over klokkeringning, -fortsat
F. Klage over råger

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Formanden redegjorde for kirkeudvalgets overvejelser som led
i forberedelse af et kommende provstesyn. Drøftelsen fortsættes.
Formanden orienterede om mødet.
Der var enighed om at lade projektet indgå i overvejelserne om
den kommende renovering.
Formanden besvarer henvendelsen positivt. Fremtidige henvendelser
skal ske til Aktivitetsudvalget.
Det aftaltes, at kontaktpersonen og kirketjeneren gennemgår
klokkeringsregulativet som oplæg til en senere drøftelse. Den
konkrete klagesag anses for afsluttet ved det tidligere afgivne svar.
Formanden meddeler, at rådet kan tilslutte sig en regulering
af rågebestanden.

31/7 Torben Sørensen
7/8 Per Lindved
14/8 Arne Bach
21/8 Elin Hansen
28/8 Ulrik Baun
4/9 Karen Bunk
11/9 Elin Hansen
18/9 Ulrik Baun
25/9 Karen Bunk

B. Lukket pkt.
3. Kirkeværgen.

Kristian Moesgaard redegjorde for istandsættelsen af kirkeuret,
der har vist sig vanskeligere end forudset, men det er forhåbningen, at istandsættelsen kan afsluttes den 12. august 2016.

4. Kirkeudvalget.

Der forelå ikke yderligere.

5. Præstegårdsudvalget.

Der forelå intet.

6. Aktivitetsudvalget.

Ulrik Baun redegjorde for efterårets arrangementer.

7. Korudvalget.

Karen Bunk fortalte om drengekorets turné i Østrig. Orglet
præsenteres efter istandsættelsen ved en koncert den 1. september.
Der er tillige arrangeret en præsentation af det nye klaver ved en
koncert den 28. september.

8. Byggeudvalget.

Der forelå intet.

9. Øvrige udvalg
A. Valgbestyrelsen
Fastsættelse af antal
medlemmer af menighedsrådet i næste valgperiode, jf. menighedsrådslovens § 2, stk. 4.

Rådet fastsatte antallet af menighedsrådsmedlemmer i den kommenvalgperiode til 11.
Rådet bemyndigede valgbestyrelsen til at forberede orienteringsog opstillingsmøder og bekendtgørelsen af valget. Valgbestyrelsen
redegør for planerne ved næste menighedsrådsmøde. Mulighederne for
fælles annoncering undersøges.

10. Medarbejderrepræsentant.

Der forelå intet.

11. Kassereren
A. Kvartalsrapport
B. Den uafhængige revisors
erklæring

12. Præsterne.

Laila Nielsen fremlagde kvartalsrapporten, der blev underskrevet
af formand og kasserer.
Erklæringen, der endnu er i udkast, og som vedrører kirkegården,
blev taget til efterretning. Kirkegårdsbestyrelsen skal nu forholde
sig til erklæringen.

Jens Moesgård Nielsen fortalte om arrangementerne i forbindelse
med udsendelsen af volontører fra bl.a. Herning Sogn. Endvidere
omtalte han stiftsstævnet Midt i en flygtningetid den 19. november
2016 i Ikast Kirke og Kirkecenter. Endelig nævnte han planerne
i forbindelse med Lutheråret i 2017.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 30/8
2016 kl. 19.00.
Menighedsrådet: 8/9 2016
kl. 18.30
14. Eventuelt.
Indleder til næste møde
15. Protokollen underskrives.

Poul Nygaard Kristensen indleder ved septembermødet.

