HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 13. oktober 2016 kl. 18.30
Afbud fra Maurits Dirdal og Elin Høyer Hansen.
Indledning ved Arne Bach.
Laila Nielsen deltog ad pkt. 11.
Dagsorden:
1. Formand og næstformand.
A. Samarbejdsaftale vedr.
fælles kordegn – forslag
fra Fredens sogn om tillæg
B. Biskoppens godkendelse
af salmebogstillæg

2. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Forslaget blev tiltrådt.

Formanden orienterede om godkendelsen, der er meddelt for
et år.

9/10 Maurits Dirdal forespørger ekstern
16/10 Per Lindved
23/10 Elin Hansen
30/10 Arne Bach
31/10 Karen Bunk
6/11 Torben Sørensen
13/11 Ulrik Baun
20/11 Arne Laugesen
27/11 Arne Bach
4/12 Karen Bunk
11/12 Ulrik Baun

3. Kirkeværgen.

Der forelå intet.

4. Kirkeudvalget.

Der forelå intet.

5. Præstegårdsudvalget.
A. Kloakseparering Bellisvej senest 2021

Arbejdet udsættes, hvilket blev taget til efterretning.

6. Aktivitetsudvalget.

Der forelå intet.

7. Korudvalget.
A. Honorar til Midtvest Pi-

Korudvalget foreslår, at pigekoret samlet gives et vederlag på

gekor ved gudstjenester i
Herning kirke.

6.500 kr. pr. gudstjeneste, hvor pigekoret medvirker, hvilket omtrent
svarer til aflønningen af drengekoret. Dette blev tiltrådt.
Karen Bunk oplyste videre, at der Allehelgens søndag kl. 16 er opførelse
af Mozarts Requiem, hvortil rådets medlemmer indbydes.

8. Byggeudvalget.
A. Processen fremover, inkl.
svar fra provstiudvalgsmøde

9. Øvrige udvalg
A. Nytårsarrangement for
afgående og tiltrædende menighedsråd
10. Medarbejderrepræsentant.
11. Kassereren
A. Behandling af Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2015
B. Godkendelse af endelig
Budget 2017
C. Behandling af
Kvartalsrapport pr. 30-092016
12. Præsterne.

Formanden redegjorde for provstiudvalgets anvisninger for det
videre arbejde med kirkehusprojektet.
Formanden foreslog, at byggeudvalget anmodes om at forberede
den videre proces og komme med oplæg til det nye menighedsråd.
Dette blev tiltrådt.
Det aftaltes, at der stiles mod et arrangement den 27. januar 2017.

Der forelå intet.

Laila Nielsen fremlagde protokollatet, der blev taget til
efterretning.
Laila Nielsen oplyste, at det endelige budget er identisk med
det foreløbige budget, som menighedsrådet godkendte i maj 2016.
Herning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39378213, Budget 2017, Endelig budget afleveret d. 04-10-2016 14:44 blev godkendt.
Kvartalsrapporten blev drøftet og underskrevet af formand og
kasserer.

Bo Knudsen og Jens Moesgård Nielsen fortalte om konfirmandundervisningen og BUSK-gudstjenesten.
Jens Moesgård Nielsen omtalte endvidere reformationsgudstjenesten den 31. oktober og allehelgensgudstjenesten den 6. november samt sin deltagelse i forskellige arrangementer.
Poul Nygaard Kristensen nævnte sin forestående barselsorlov.
Svend Erik Søgaard orienterede om julearrangementerne på
sygehuset, som bliver ligesom sidste år. Han omtalte endvidere
et foredrag ved Ole Hartling om aktuelle etiske spørgsmål på Holstebro Sygehus den 26. oktober og sin deltagelse i visionsdag for
Himmelske Dage på Heden 2019. Endelig omtalte han Kirkens
Korshærs første landsindsamling 1. søndag i advent.

13. Næste møde:
Forretningsudvalget: 1/11
2016 kl. 19.00.
Menighedsrådet: 10/11 2016
kl. 18.30.

Som markering af afslutningen på rådsperioden inviterer formanden på kaffe på sin privatadresse i forlængelse af mødet.

14. Eventuelt.
Indleder til næste møde:

Torben Sørensen indleder ved næste møde.

Jens Moesgård Nielsen opfordrede til, at der bliver foretaget
en evaluering af anvendelsen af AV-udstyret, som bruges lidt
forskelligt. Han bemærkede videre, at ordningen med lægmandslæsere nu skal evalueres, idet prøveperioden udløber med udgangen
af kirkeåret. Endelig skal der ske planlægning af sognets deltagelse i
Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling til marts.
Formanden orienterede om sin deltagelse i et møde med vejledning
Om den gode overdragelse. Der udsendes materiale fra mødet.
15. Protokollen underskrives.

